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Regiony przygraniczne postrzegane są często jako kształtowane przestrzenie 
społeczne położone na peryferiach. Bliskość sąsiadujących narodowości i 
wykształcenie się kultur transnarodowych oraz pól działania oferują dzieciom, 
młodzieży i dorosłym wiele możliwości wery�kowania stereotypów i obciążonych 
uprzedzeniami poglądów na temat innych narodowości oraz – poprzez spotkania 
międzykulturowe – przeżywania integracji europejskiej i jej aktywnego 
współkształtowania w życiu codziennym. Jednak zarówno transnarodowe 
społeczeństwo, jak i transgraniczne obszary integracji nie powstają samoistnie. 
Aby wykorzystać pojawiające się w regionach przygranicznych szanse, potrzeba 
różnorodnych propozycji i inicjatyw ze strony polityków, szkół, podmiotów 
edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego.
 
Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji Młodzieży, które powstało w 
2012 roku jako sieć szkół, placówek kształceniowych, uniwersytetów, aktorów 
politycznych i społecznych pod przewodnictwem Stowarzyszenia Zamek 
Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań, postawiło sobie za cel opiekę nad procesem 
integracji europejskiej w regionach przygranicznych. Głównym zagadnieniem w 
pracy Centrum w ciągu ostatnich dwóch lat był rozwój szkół transnarodowych.

Niniejsza praca zbiorowa dokumentuje zainicjowane działania, uzyskane wyniki i 
opracowane inicjatywy na rzecz wsparcia transnarodowych krajobrazów edukacy-
jnych w europejskich regionach przygranicznych.  
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Przedmowa

Drodzy Czytelnicy,

jako dyrektor Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum 
Edukacji i Spotkań cieszę się, że mogę przedstawić Pań-
stwu nową publikację z cyklu wydawniczego Europejskiego 
Centrum Transnarodowej Partycypacji Młodzieży. Powstała 
ona w ramach Partnerstwa Strategicznego wspieranego 
przez program Erasmus+. Od września 2014 roku w ramach 
tego partnerstwa współpracowały ze sobą stowarzyszenia, 
uczelnie, szkoły i organy administracyjne na wszystkich 
szczeblach wspierania transnarodowej partycypacji.1 

Podczas trwania projektu odbywały się różne działania w zakresie szkolnego i  
pozaszkolnego kształcenia obywatelskiego, szczególnie takie, które trwale miały 
wzmacniać społeczeństwo obywatelskie na obszarach wiejskich. Do naszej sieci  
dołączyły liczne organizacje, inicjatywy, podmioty edukacyjne i multiplikatorzy. 
Powstały nowe perspektywy, nowe zadania i nowe struktury, co jest dla nas po-
wodem do tego, aby poprzez tę publikację zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na 
naszą dotychczasową pracę.

W obrębie transnarodowej edukacji szkolnej dzięki projektowi „Translimes” udało 
się wykonać zdecydowany krok naprzód w kierunku kształtowania transnarodowego  
krajobrazu edukacyjnego i szczególnie cieszy mnie fakt, iż właśnie w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym możemy zaprezentować tę gruntowną pracę edukacyjną. 

Zgodnie z naszym przekonaniem region żyje głównie dzięki ludziom, którzy 
go zamieszkują, utożsamiają się z nim i dbają o niego poprzez współdziałanie w  
procesie jego kształtowania i rozwoju oraz poprzez partycypowanie w politycznych 
procesach decyzyjnych. Celem naszych projektów jest łączenie ludzi z regionu, 
umożliwianie im poznawanie „tej drugiej strony” i wchodzenie przy tym w  
1 Członkami Partnerstwa Strategicznego są: Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V. [pol. 

Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań] (http://www.schloss-trebnitz.de/); Fundacja 
Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego (http://www.krzyzowa.org.pl/index.php/de/ fundacja-krzyzowa); 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (https://amu.edu.pl/); Universität Hamburg [pol. Uniwersytet 
w Hamburgu] (https://www.uni-hamburg.de/); Institut für angewandte Geschichte e.V. [pol. Instytut Historii 
Stosowanej] (https://www.instytut.net/); Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (http://frdl.org.pl/index.php); 
Powiat Gorzowski (http://www.gorzow.pl/); Powiat Märkisch-Oderland (http://www.maerkisch-oderland.de/
cms/front_content.php); Europaschule Forst [pol. Szkoła Europejska w Forst] (http://www.gymnasium-forst.
de/); Zespół Szkół w Boleszkowicach (http://www.boleszkowice.pl/strony/menu/32.dhtml).



bezpośredni kontakt z innymi ludźmi. Chociaż dzisiaj bardzo łatwo można przekraczać 
granicę polsko-niemiecką, to jednak nie oznacza to, że możliwości wynikające ze 
swobody przemieszczania się są faktycznie w pełni wykorzystywane. W naszej pracy 
często zauważamy, że akurat ludzie z drugiej strony granicy bardzo chcą poznać tych 
„innych”, ale jednocześnie pojawiają się także obawy przed pierwszym kontaktem i 
zahamowania, które sporo utrudniają. Zarówno te obawy, jak i ciekawość stanowią 
podstawowe punkty zaczepienia dla naszej pracy. To właśnie za nimi najczęściej kryje 
się życzenie nawiązania kontaktów i poznania się.    

Nie postrzegamy przy tym partycypacji tylko w kategoriach politycznych. W naszym 
rozumieniu obejmuje ona wszystkie sprawy związane ze światem społecznym, np. 
zaangażowanie społeczne i świadomość historyczną

Szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie skutki decyzji politycznych często są  
odczuwalne bardziej niż w miastach, polityczni decydenci mogą skorzystać na udziale 
ludności lokalnej w polityce – niezależnie od tego, czy chodzi o interesy ludzi młodych, 
czy też o sfery partycypacji w ogóle w ramach społeczeństwa obywatelskiego – poprzez 
to, że z jednej strony mogą łatwo uzyskać obraz aktualnych opinii, a z drugiej mogą 
bardziej bezpośrednio poprosić pojedyncze osoby o pomoc i wsparcie. Jednocześnie 
zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe, poprzez udział w lokalnym lub regionalnym 
procesie kształtowania, mają możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwoju swojego 
świata społecznego, co najczęściej prowadzi do silniejszego utożsamiania się z małą 
ojczyzną i idzie w parze z przejmowaniem za nią odpowiedzialności.

Partycypacja w społeczeństwie obywatelskim udaje się tylko wtedy, gdy ludzie 
mają poczucie, że stanowią część wspólnej małej ojczyzny. Polsko-niemiecki region  
Nadodrza oferuje możliwość rozwoju wspólnej transnarodowej małej ojczyzny, w 
której można wspólnie żyć i w której różnice są odbierane jako szanse.

To, jak będzie wyglądać przyszłość, zależy przede wszystkim od nas, aktorów wspólnej 
polsko-niemieckiej pracy edukacyjnej i transnarodowego społeczeństwa obywatelskiego. 
Administracja, szkoły, stowarzyszenia, uniwersytety bądź inicjatywy młodzieżowe 
– wszyscy wspólnie, ale też każdy z osobna, kształtują tę transnarodową przestrzeń. 
Poprzez Partnerstwo Strategiczne Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji 
Młodzieży staramy się od dwóch lat kształtować tę wspólną drogę, której przewodnim 
motywem jest generowanie ofert i bodźców dla dotychczasowych „samotnych  
wojowników” i tworzenie faktycznie spójnego transnarodowego krajobrazu edukacyjnego, 
który w procesie budowania sieci i poszukiwania synergii będzie uwzględniać  
indywidualne podejście i różnorodne formaty.

Jeśli różnorodni partnerzy i organizacje będą pracować nad realizacją wspólnego,  



nawet abstrakcyjnego, celu, jakim jest powstanie wspólnej transnarodowej prze-
strzeni, to w długiej perspektywie czasowej będziemy mogli przekuć, postrzegane do 
tej pory jako słabość regionu przygranicznego odizolowanie w atut, dzięki któremu 
sąsiedztwo będzie się rozwijać się. Równocześnie nigdy nie będzie tak, że wszyscy 
będą chcieli zmierzać dokładnie w tym samym kierunku albo kroczyć z dokładnie 
taką samą prędkością. Może to po części utrudniać wspólnie inicjowane projekty, ale 
opowiadającemu się za wszechstronnością i otwartością regionowi przygranicznemu 
może to wyjść na dobre.

Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli rozszerzać rozpoczętą przed laty 
pracę w sposób jeszcze dokładniej ukierunkowany. Poprzez objęcie przez nas roli 
pełnomocnika ds. partnerstwa kraju związkowego Brandenburgii w województwie 
wielkopolskim będziemy mogli nadal rozbudowywać naszą polsko-niemiecką sieć 
na rzecz transnarodowej partycypacji.

 Darius Müller   
 Dyrektor Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań
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Matthias Busch, Tomasz Lis, Nikolaus Teichmüller

Wstęp

Regiony przygraniczne postrzegane są często jako kształtowane przestrzenie społeczne 
położone na peryferiach. Bliskość sąsiadujących narodowości i wykształcenie się kultur 
transnarodowych oraz pól działania oferują dzieciom, młodzieży i dorosłym wiele 
możliwości weryfikowania stereotypów i obciążonych uprzedzeniami poglądów na 
temat innych narodowości oraz – poprzez spotkania międzykulturowe – przeżywania 
integracji europejskiej i jej aktywnego współkształtowania w życiu codziennym. Jednak 
zarówno transnarodowe społeczeństwo, jak i transgraniczne obszary integracji nie 
powstają samoistnie. Aby wykorzystać pojawiające się w regionach przygranicznych 
szanse, potrzeba propozycji i inicjatyw ze strony polityków, szkół, podmiotów  
edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego. Warunkiem koniecznym wydaje 
się być łączenie się w sieci i trwała implementacja regionalnych ofert partycypacji  
i edukacji, które systematycznie będą rozwijać regiony przygraniczne jako podlegające 
kształtowaniu transnarodowe przestrzenie edukacyjne.

Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji Młodzieży, które powstało 
w 2012 roku jako sieć szkół, placówek kształceniowych, uniwersytetów, aktorów 
politycznych i społecznych pod przewodnictwem Stowarzyszenia Zamek Trebnitz 
Centrum Edukacji i Spotkań, postawiło sobie za cel opiekę nad procesem integracji 
europejskiej w regionach przygranicznych. Jego głównym zadaniem jest wspieranie 
powstawania sieci transgranicznych kontaktów poprzez inicjatywy edukacyjne, 
transfer wiedzy i wymianę fachową oraz dokumentowanie dobrych praktyk,  
a także sprecyzowanie standardów jakości transnarodowej pracy edukacyjnej w  
regionach przygranicznych. Działalność ta skupia się na polsko-niemieckim regionie  
przygranicznym. W ostatnich latach systematycznie prowadzono ustrukturyzowany 
dialog z innymi europejskimi regionami przygranicznymi oraz zrealizowano 
wspólne projekty.

Kwestią centralną dla wspólnego kształtowania transnarodowych krajobrazów 
edukacyjnych i partycypacyjnych było porozumienie się co do pojęcia partycypacji, 
która nie ogranicza się jedynie do dziedzin powszechnie uważanych za dziedziny 
polityczne. W kontekście międzynarodowej i międzykulturowej pracy z dziećmi 
i młodzieżą oraz spotkań, których celem jest umożliwienie im udziału w  
przestrzeniach i procesach społecznych, zbyt wąska interpretacja pojęcia partycypacji 
jest kontrproduktywna. Integracja europejska potrzebuje raczej szerokiego pojęcia 
partycypacji, zawierającego w sobie zagadnienia związane z udziałem społecznym 
i projektami edukacyjnymi, w których na przystępnym poziomie podczas zajęć 
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szkolnych, w przestrzeni pozaszkolnej lub w ramach inicjatywy obywatelskiej 
można nabyć kompetencje i doświadczyć własnej skuteczności, która jest potrzebna 
do uczestnictwa w transnarodowych strukturach politycznych. Bez zakotwiczenia 
myśli europejskiej w rzeczywistości zainteresowanych osób i bez zbudowania 
szerokiej sieci kontaków wśród aktorów społeczeństwa obywatelskiego, polityki, 
środowisk pozaszkolnych i szkolnych zabraknie podstaw dla transnarodowych 
modeli partycypacji i siły sprawczej w regionie. Celem pracy Centrum było zatem 
umożliwienie zainteresowanym wspólnej aktywizacji twórczej, czy to w ramach 
pojedynczych projektów partycypacyjnych, czy też poprzez długofalowe formaty 
polsko-niemieckiej partycypacji młodzieży, i stworzenie swoistej platformy  
dyskusyjnej. Taka próba została podjęta na bazie dwóch priorytetów.

Pierwszy z priorytetów w ciągu ostatnich dwóch lat pracy Europejskiego Centrum 
Transnarodowej Partycypacji Młodzieży polegał na zbudowaniu długotrwałych, 
produktywnych i samowystarczalnych kooperacji między podmiotami kształcenia 
nieformalnego i formalnego. Udana transnarodowa partycypacja młodzieży, czyli 
jeden z wyników pracy Centrum, może zaistnieć tylko w oparciu o współpracę  
zakrojoną na szeroką skalę. Cieszące się uznaniem podmioty, które zajmują się pracą 
z młodzieżą w regionie przygranicznym, zostały zanimowane do stworzenia w tym 
celu sieci ofert edukacji pozaszkolnej i szkolnej. Zapoczątkowano ustrukturyzowany 
dialog między decydentami politycznymi i aktorami kształcenia nieformalnego  
i formalnego. Zrealizowano wiele projektów propagujących partycypację młodzieży 
lub jej aktywność w dowolnie wybranych lub wytyczonych przez projekty obszarach. 
Uczestnicy z obu stron Odry spotykali się, dyskutowali i opracowywali możliwości 
uzyskania dostępu do podlegających kształtowaniu przestrzeni społecznych.  

Drugim priorytetem był rozwój szkół transnarodowych. Polskie i niemieckie szkoły 
nadgraniczne dowiedziały się, w jaki sposób – w ramach programów nauczania,  
projektów i kooperacji – systematycznie i według własnych potrzeb wykorzystywać 
szanse, które oferuje region przygraniczny wraz ze swoim bogatym zapleczem 
edukacyjnym i różnorodnymi ofertami w zakresie kształcenia pozaszkolnego i 
aktywności obywatelskiej. Podczas międzynarodowej konferencji, w której udział 
wzięły m.in. szkoły dwunarodowe i pozaszkolne podmioty edukacyjne z sześciu 
europejskich regionów przygranicznych, dzielono się doświadczeniami związanymi 
z transnarodową pracą edukacyjną w obszarach przygranicznych i dyskutowano o 
wspólnych wyzwaniach i możliwościach odnoszących się do transgranicznej praktyki 
edukacyjnej. Okazało się, że transnarodowe przestrzenie partycypacyjne potrzebują 
ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami kształcenia nieformalnego i formalnego 
oraz powszechnie dostępnych ofert kształcenia międzykulturowego i partycypacji, 
aby już w toku edukacji dzieci i młodzieży wspierać i wzmacniać umiejętności 
związane z udziałem w transnarodowych procesach partycypacyjnych. Dodatkowo 
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odbywały się dwunarodowe seminaria i projekty badawcze, sympozja i szkolenia dla  
multiplikatorów przeprowadzane przez Europejskie Centrum Transnarodowej  
Partycypacji Młodzieży i jego organizacje członkowskie.

W niniejszej pracy zbiorowej udokumentowano dyskusje, przemyślenia i inicjatywy 
przeprowadzone w ramach działań na rzecz wsparcia transnarodowych krajobrazów  
edukacyjnych i partycypacyjnych w europejskich regionach przygranicznych.  
Przedstawiono też konkretne działania i perspektywy, dając wgląd w aktualną,  
wielowarstwową praktykę transnarodowej edukacji i partycypacji. 

Część I stanowi zarys teoretycznych podstaw i dydaktyczno-pedagogicznych koncepcji 
rozwoju transnarodowych projektów i zajęć lekcyjnych. Zawiera też wyniki aktualnych 
badań poświęconych kształceniu transnarodowemu i międzykulturowemu. 

Darius Müller, Christopher Lucht, Beata Rauch i Nikolaus Teichmüller podsumowują 
wyniki pracy Europejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji Młodzieży. W 
artykule prezentują sprawdzone w praktyce kryteria jakości dla polsko-niemieckiej 
pracy z młodzieżą i opracowują swoisty przewodnik dotyczący polsko-niemieckiej 
praktyki edukacyjnej. Zarówno złożoność, jak i wielowarstwowość obszarów i  
tematów partycypacji podejmowanych przez młodzież w polsko-niemieckich 
gremiach decyzyjnych pokazują szczególnie wyraźnie, jak ważna jest ta forma 
partycypacji.

Matthias Busch i Nikolaus Teichmüller podejmują zagadnienie transnarodowych 
krajobrazów edukacyjnych. W artykule dyskutują, jakie typy sieci można stworzyć 
między szkolnymi i pozaszkolnymi instytucjami, stowarzyszeniami i innymi  
podmiotami w regionach przygranicznych, w jaki sposób można wykorzystać tematykę 
transnarodową w szkolnych programach nauczania i jakie szanse edukacyjne może 
otworzyć transnarodowa współpraca szkół.

Tomasz Lis analizuje krajobraz przygraniczny w odniesieniu do współpracy transgranicznej 
w Euroregionie Pro Europa Viadrina. W artykule przedstawia strukturę szans  
edukacyjnych w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, związane z nim przemyślenia 
natury historycznej oraz odnoszące się do niego miejsca kształcenia międzykulturowego. 
 
Bliższe spojrzenie na pozaszkolne kształcenie obywatelskie w Polsce i Niemczech, 
różnice i podobieństwa w koncepcjach i pojęciach obywatelskości oraz dostrzegane 
wyzwania społeczne ukazują Hanna Solarczyk-Szwec i Tilman Grammes, którzy w 
różny, aczkolwiek inspirujący sposób odpowiadają na dwanaście pytań zadanych 
im w wywiadzie przeprowadzonym przez Nikolausa Teichmüllera. 
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Jak można wspólnie uczyć się w obszarze przygranicznym? Camilla Badstübner-Kizik 
wypowiada sie na ten temat w artykule poświęconym podstawom regionalnej 
dydaktyki kontaktowej. Praca ta obszernie prezentuje różnorodność możliwości, 
dzięki którym może zainstnieć kontakt pomiędzy ludźmi z obu stron Odry, oraz 
przegląd zaangazowanych w ten proces pozaszkolnych miejsc uczenia się i mediów.

Jana Matzdorf opisuje w swoim artykule, jak dzieci i młodzież postrzegają 
swój transnarodowy świat społeczny. Obraz ten uzyskuje poprzez analizę 
map mentalnych sporządzonych przez polskich i niemieckich uczniów szkół  
podstawowych. Analiza ta ukazuje, jak dalece Odra jako rzeka graniczna nadal 
determinuje zachowanie dzieci i młodzieży w czasie wolnym i w szkole.  
 
Wyobrażenia i schematy interpretacyjne pozostają w centrum uwagi także w 
analizie jakościowej przedstawionej przez Lukasa Sommera. Przeprowadził on 
ankietę z młodzieżą na temat postrzegania przez nich polityki integracyjnej i ich 
wspólnego życia z innymi uczennicami i uczniami ze środowisk migranckich. Jego 
rekonstrukcja pokazuje, jakie szanse dla kształcenia międzykulturowego oferuje 
społeczeństwo migracyjne i jak kreatywnie młodzież podchodzi do codziennych 
wyzwań integracyjnych. 

Matthias Busch w swoim artykule przedstawia podstawy dydaktyki wycieczek 
w transnarodowej pracy edukacyjnej. Pokazuje on, jakie szanse dla edukacji  
historyczno-obywatelskiej można odnaleźć w miejscach pozaszkolnych w regionie 
przygranicznym i jak można odkrywać potencjał regionów transnarodowych w 
sensie metodycznym i dydaktycznym.       
 
Część teoretyczną zamyka Nikolaus Teichmüller rozważaniami na temat pola napięć 
aktywizacji i przeciążenia w spotkaniach interkulturowych. Aby przezwyciężyć  
granice, trzeba najpierw zadbać o granice indywidualne, a stan fizyczno-psychiczny osób 
uczestniczących w spotkaniu musi być silniej uwzględniany w procesach edukacyjnych. 
 
Część II publikacji jest poświęcona transnarodowej pracy edukacyjnej w pozaszkolnej 
edukacji młodzieży i dorosłych. Udokumentowana dyskusja panelowa, która odbyła 
się podczas konferencji Bezgraniczna sieć szkół, przedstawia możliwości wspierania 
i perspektywy transnarodowej pracy edukacyjnej w Europie. Jarosław Brodowski 
z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Iwona Kowalczyk z Euroregionu  
Pomerania i Antje Sember z Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów,  
Kobiet i Młodzieży poza ogólnymi wskazówkami dotyczącymi praktyki wspierania 
i merytorycznych priorytetów tematycznych dzielą się wskazówkami i informacjami 
o tym, jak z powodzeniem złożyć wniosek i o możliwościach sfinansowania  
transnarodowych projektów edukacyjnych.
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Przykład udanej partycypacji młodzieży w procesach decyzyjnych w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym opisuje artykuł Christophera Luchta, który portretuje odby-
wającą się od lat w Zamku Trebnitz pracę Odrzańskiej Rady Młodzieży i daje wgląd 
w tematy istotne dla młodzieży i w aktywną pracę młodzieży w gremiach w regionie 
przygranicznym. 

Artykuł Barbary von Campe to propozycja dla pracy edukacyjnej w zakresie historii 
kultury w projektach transgranicznych. Wychodząc z różnych interpretacji związa-
nych z pojęciem granicy, autorka objaśnia możliwości podejścia interdyscyplinarnego 
w obszarze transnarodowym i rozwija perspektywy dla innowacyjnych projektów 
edukacyjnych w zakresie historii kultury. 

Kolejny przykład udanej i trwale zaimplementowanej kooperacji transgranicznej 
przytacza Nikolaus Teichmüller w swoim sprawozdaniu o polsko-niemieckiej firmie 
uczniowskiej „Kawa na szczęście”. Ukazuje ono, jak transnarodowy i inkluzyjny  
projekt oferuje szczególnie młodzieży defaworyzowanej szansę doświadczenia własnej 
skuteczności i znalezienia dostępu do przyszłego życia zawodowego.

Na koniec dwóch aktorów pozaszkolnej pracy edukacyjnej w ramach wywiadu mówi 
o swoich doświadczeniach, trudnościach i możliwościach edukacji pozaszkolnej 
w regionach przygranicznych. Kornelia Kurowska zwraca przy tym uwagę na siłę  
przebicia, która jest potrzebna w codziennej pracy. Sergey Lapshin opowiada o tym, 
jak młodzież może uaktywnić się kreatywnie w swoim otoczeniu.

Część III pracy zbiorowej skupia się na transnarodowej praktyce szkolnej i łączeniu 
się w sieci z nieformalnymi ofertami w regionach przygranicznych. W kooperacji z 
podmiotami kształcenia pozaszkolnego i aktorami społeczeństwa obywatelskiego 
szkoły w regionach przygranicznych posiadają szczególne możliwości i ponoszą 
odpowiedzialność za wdrażanie transnarodowych, interkulturowych procesów edu-
kacyjnych i partycypacyjnych i za włączanie odpowiednich ofert do życia szkolnego 
i zajęć szkolnych.

W ramach konferencji specjalistycznej „Bezgraniczna sieć szkół” – Tworzenie i kształtowanie 
transnarodowych krajobrazów edukacyjnych w europejskich regionach przygranicznych 
doszło w lutym 2016 roku do wymiany doświadczeń między praktykami z różnych 
szkół i aktorami pozaszkolnej pracy edukacyjnej z różnych regionów przygranicznych 
na temat możliwości i trudności w transnarodowej pracy edukacyjnej. Artykuł wstępny 
pod tytułem Transnarodowe kooperacje między okolicznościowymi przemowami  
a codziennością dokumentuje dyskusję panelową z konferencji, podczas której edukatorzy 
pozaszkolni, nauczycielki i nauczyciele oraz dyrektorki i dyrektorzy dwunarodowych 
szkół i projektów mówili o szansach i doświadczeniach ze swojej transgranicznej pracy 
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pedagogicznej. Uczestniczyli w niej Hans Bächle (dyrektor Gimnazjum Niemiecko- 
Francuskiego w Saarbrücken), Regina Metz (dyrektorka Szkoły Europejskiej w  
Löcknitz), Volker Staudt (dyrektor Niemiecko-Luksemburskiego Liceum Schengen), 
Michael Christiansen (nauczyciel w klasie europejskiej w Szkole im. Friedricha Paulsena 
w Niebüll), Kornelia Kurowska (prezes Fundacji Borussia w Olsztynie) i Sergey Lapshin 
(Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca w Rudzie Śląskiej).

Nikolaus Teichmüller w swoim opracowaniu przedstawia projekt „Translimes”. Projekt 
kooperacji między Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań i 
Politechniki w Kaiserslautern od 2014 do 2016 roku pomagał szkołom w rozwijaniu 
profilu szkoły transnarodowej w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Artykuł 
pokazuje, jak wielowarstwowo można implementować transnarodowe szanse edukacyjne 
na zajęciach lekcyjnych i w szkole i jakie szanse oferuje współpraca transgraniczna 
wspólnocie szkolnej. 

Artykuł uzupełniają portrety pięciu szkół uczestniczących w projekcie. Kształtowanie 
szkół, ich projekty transnarodowe i wewnętrzne programy nauczania w poszczególnych 
szkołach dają wielostronny wgląd w żywą kulturę szkolną w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym.

Wieloletnie doświadczenia transnarodowej szkolnej praktyki dydaktycznej przedstawia 
Michael Christiansen w swoim sprawozdaniu na temat niemiecko-duńskiej klasy 
europejskiej. Tekst ukazuje wiele różnych historycznych, kulturowych, społecznych 
i politycznych punktów zaczepienia, jakie mogą wyniknąć z klas dwunarodowych.

Tomasz Lis w swoim artykule opisuje projekt „Terra Transoderana: Rozwój polsko- 
niemieckich zajęć lekcyjnych”, jak wszechstronne możliwości powstają, gdy praktycy 
edukacji szkolnej w ramach dwunarodowego dokształcania nauczycieli planują i testują 
jednostki lekcyjne o specyfice lokalnej, formaty projektów i spotkania młodzieży w 
polsko-niemieckim regionie przygranicznym.

Przedstawione w trzeciej części portrety szkół umożliwiają wgląd w dalsze formaty 
i doświadczenia edukacji transgranicznej w Europie. Są w nich przedstawione różne 
tradycyjne, a także nowo założone modele szkół dwunarodowych. Artykuły zawierają 
spojrzenie na szanse i wyzwania innowacyjnej transnarodowej pracy w szkole w bar-
dzo różnych regionach przygranicznych. Poszczególne portrety szkół są uzupełnione 
wywiadami z dyrektorkami i dyrektorami szkół lub zaangażowanymi nauczycielkami i 
nauczycielami. Sportretowane zostały: Niemiecko-Francuskie Gimnazjum w Saarbrüc-
ken, Szkoła Europejska w Löcknitz, Niemiecko-Luksemburskie Liceum Schengen 
i niemiecko-duńska klasa europejska w Szkole im. Friedricha Paulsena w Niebüll.
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Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji Młodzieży

Transnarodowa praca z młodzieżą w  
polsko-niemieckim regionie  
przygranicznym – kształtowane przestrzenie, 
potrzeba działania i spojrzenie w przyszłość

Wywiad z Magdaleną Chaciej (MC), Martą Kurek (MK), Sylwią Łaskarzewską- 
Pacewicz (SŁP), Michałem Kwaśniewskim (MKW), Dariusem Müllerem (DM)  
i Maxi Pfeiffer-Barth (MPB). 

We wspólnej rozmowie partnerzy w projekcie Erasmus-plus1 spoglądają na dwa lata 
intensywnej polsko-niemieckiej partycypacji młodzieży i współpracę. Wiele dni 
wspólnej, opartej na zaufaniu pracy i uczenia się ze sobą i od siebie zbliżyło do siebie 
partnerów projektowych. Ten tekst podkreśla równocześnie w zabawny sposób, że 
rezultat projektu został osiągnięty wspólnie. To chór składający się z głosów bardzo 
różnorodnych partnerów z dziedziny edukacji formalnej i nieformalnej z bardzo różnymi 
doświadczeniami, kompetencjami i interesami. Mimo to powstał zniuansowany, ale 
jednak wspólny i spójny obraz pracy z młodzieżą w regionie przygranicznym wraz z 
jego problemami i szansami.

Jakie zadania stoją przed polsko-niemiecką pracą z młodzieżą?

DM: Jeśli na początku lat 90. na pierwszym planie stała jeszcze tzw. praca na rzecz 
pojednania, a przede wszystkim projekty, których celem było stawianie pytań 
historycznych w wyżej wymienionym temacie i niwelowanie uprzedzeń, to od 
przystąpienia Polski do UE i jej przyjęcia do strefy Schengen zadania się zmieniają. 
Tutaj w regionie przygranicznym istotną rolę odgrywają przede wszystkim pytania 
związane z codziennością regionu bez kontroli granicznych, ale mimo to obarczoną 
wieloma przeszkodami i barierami. Podręcznik beneficjenta programu Unii Euro-
pejskiej INTERREG V A dla regionu przygranicznego na lata 2014-2020 stwierdza 
przykładowo: „Znaczącym, wykorzystywanym nadal w niewystarczającym stopniu 
potencjałem regionu pogranicza jest rozwój współpracy mieszkańców i instytucji, który  

1 Wywiad został przeprowadzony z następującymi partnerami projektu Erasmus-plus: Stowarzyszenie Zamek Trebnitz 
Centrum Edukacji i Spotkań (Darius Müller), Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego (Marta Kurek), 
Powiat Gorzowski (Magdalena Chaciej), Powiat Märkisch-Oderland (Maxi Pfeiffer-Barth), Gimnazjum im. Friedricha 
Ludwiga Jahna w Forst (Michał Kwaśniewski) i Zespół Szkół w Boleszkowicach (Sylwia Łaskarzewska-Pacewicz).



17

wymaga przezwyciężenia barier mentalnych, językowych i społeczno-kulturowych 
(por. EGO/EPRC 2012, s. 92, 100; KRD ER PEV 2013, s. 45). Poprzez większą 
i ukierunkowaną na innowację i współpracę interakcję gospodarki, administracji i 
społeczeństwa obywatelskiego można złagodzić uwarunkowane granicą niedobory 
ekonomiczne i wykorzystać potencjały transgraniczne. […] Należą do nich wzajemne 
poznanie języka i kultury, wymiana i spotkania dzieci i młodzieży, zarówno w 
szkołach, jak i w czasie wolnym, spotkania w sytuacjach codziennych, współpraca 
stowarzyszeń i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, wspólne imprezy 
sportowe i kulturalne […].2“ Jeśli zadania w pracy z młodzieżą polegają na tym, aby 
wspierać ją w starcie w dorosłe życie opartym na samostanowieniu, to w regionie  
przygranicznym należy zwrócić uwagę młodzieży na życie w multikulturowym regionie 
z potencjałami zarówno zawodowymi jak i prywatnymi. Kształcenie obywatelskie 
z takimi tematami jak Europa, zaangażowanie w społeczeństwie obywatelskim,  
demokracja i zrównoważony rozwój należy do tego tak samo jak kształcenie  
kulturowe, a także kształcenie formalne (np. język sąsiadów), a tym samym przykładowo 
edukacja w ramach przygotowania do zawodu.

MK: Faktycznie otwarcie się na społeczeństwa multikulturowe jest ważne. W tym 
duchu należałoby jeszcze wymienić takie hasła jak zajmowanie się własną tożsamością, 
tolerancją, obchodzenie się z różnorodnością i niejednoznacznościami. Należy uznać 
znaczenie i zapotrzebowanie na solidarność i współpracę międzynarodową wykraczającą 
poza granice własnego kraju. Polsko-niemiecka praca z młodzieżą powinna zajmować 
się tematem „my w Europie“ i tym, co to oznacza dla nas m. in. nie tylko pod kątem 
wspólnej przeszłości, lecz także wspólnej przyszłości. Ważność pytań europejskich i 
globalnych należy przenieść na płaszczyznę młodzieży i wspólnie przedyskutować.

MC: Współpraca polsko-niemiecka trwa już ponad 20 lat. Przez tak długi czas 
można dostrzec zmiany i ewolucję, jaką przechodzi proces tej współpracy. Pierwsze 
lata upłynęły przede wszystkim na wzajemnym poznawaniu się i oswajaniu się z 
sąsiadem zza dotychczasowej granicy. Gdy granica stała się bardziej sprawą umowną 
i zaczęła raczej łączyć niż dzielić, dostrzeżono, że problemy obu stron są podobne. 
Również coraz mniejsze znaczenie miała bariera językowa, gdyż z biegiem lat język 
sąsiada poznawało coraz więcej młodzieży i dorosłych. Mamy za sobą wiele wspólnych 
spotkań, zarówno związanych z ideami wspólnych projektów, jak i zwykłych, 
międzyludzkich, towarzyskich kontaktów. Wszystko to sprawia, że zamiast wcześniejszej 
nieufności i – być może – także lęku, pojawiają się zażyłości, które pozwalają nam na  
spojrzenie na nasz region jako pole do wspólnego działania. Uważam, że zadania, jakie 

2 Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca 
Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Poczdam 2014, str. 15. URL: http://
interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2016/03/ Kooperationsprogramm-INTERREG-V-A-deutsch.pdf [stan 
na dzień: 18.11.2016].
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stoją przed polsko-niemiecką pracą z młodzieżą, to przede wszystkim dalszy rozwój  
kompetencji zarówno językowych, jak i  społecznych, to poznawanie kultury. Można 
to osiągnąć przede wszystkim poprzez realizację dalszych wspólnych projektów, nie 
tylko stricte językowych, ale dotyczących również dziedzin, które są dla młodzieży 
atrakcyjne i pokrywają się z ich zainteresowaniami (np. sport,  działania artystyczne, 
zachowanie obywatelskie). 

SŁP: Zadania polsko-niemieckiej pracy z młodzieżą powinny oscylować wokół 
tolerancji rozumianej jako szacunek dla inności, a także odkrywania podobieństw i 
różnic w obu narodach i poznaniu kultury obu krajów.

MKW: Współpraca powinna zbliżyć do siebie młodzież z obydwu krajów (Niemiec 
i Polski). Uczennice i uczniowie powinni mieć możliwość poznania języka i kultury 
kraju sąsiedniego i przez to także niwelowania uprzedzeń.

Jak można scharakteryzować stan współpracy polsko-niemieckiej w zakresie pracy z młodzieżą?

MK: Ma ona charakter dobrej rutynowej pracy na różnych płaszczyznach (np.  
partnerstwa miast, szkół, instytucji), potrzebuje jednak nowych impulsów i „świeżego 
wiatru“ wykraczającego poza klasyczne „przezwyciężanie uprzedzeń“ i historię. Jest 
wystarczająco dużo aktualnych, interesujących tematów ważnych dla młodzieży!

DM: W ww. podręczniku jest na ten temat następujący zapis: W ostatnich 20 latach 
znacząco wzrosło zaangażowanie na rzecz współpracy transgranicznej.  Odnotowuje 
się znaczną intensywność współpracy pomiędzy gminami, urzędami, stowarzyszeniami 
i inicjatywami wszelkiego rodzaju w wielu obszarach tematycznych.“ Rzeczywiście 
tak jest, ale nie ma faktycznie stabilnych struktur i zadania opisane w pierwszym  
pytaniu pokazują wyraźnie, jak wielkie jest to wyzwanie oraz zapotrzebowanie. Istnieją 
oczywiście kooperacje z wieloletnią tradycją, ale moim zdaniem brakuje prawdziwego 
zakotwiczenia tej kooperacji na co dzień w systemie niezależnej lub stowarzyszeniowej 
pracy z młodzieżą. Są to bardziej regularnie organizowane spotkania, które są pomocne 
i ważne, ale dalece niewystarczające do tego, aby zapewnić codzienną a zarazem 
oczywistą polsko-niemiecką pracę z młodzieżą w regionie przygranicznym.

MC: Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i przyjęciem do strefy Schengen 
każdy kontakt, każda możliwość wyjazdu i spotkania się z inną rzeczywistością była 
nie lada przeżyciem. Z biegiem czasu sytuacja, gdy możemy swobodnie podróżować i 
poznawać innych ludzi, inną rzeczywistość, stała się sytuacją powszednią i normalną.  
To również przekłada się na  stan współpracy polsko-niemieckiej, w tym także w 

3 Tamże.
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kontekście pracy z młodzieżą.

MKW: Jest coraz więcej interesujących projektów dla młodzieży a grupa ludzi, która 
brała udział w projektach polsko-niemieckich jest coraz większa, tzn. w przyszłości 
będzie na rynku pracy coraz więcej ludzi nie myślących już stereotypami.

W jakich obszarach istnieje zapotrzebowanie na ulepszenie współpracy podmiotów, instytucji 
i samorządów polskich i niemieckich w odniesieniu do regionu przygranicznego?

MKW: Niestety nadal nie jestem w stanie zabrać na projekt wszystkich zainteresowanych 
uczennic i uczniów, ponieważ ciągle jeszcze są różne koszty, które powstają po stronie 
uczennic i uczniów (Zamek Trebnitz należy w tym przypadku do wyjątków). Jeśli 
muszą oni płacić za wymianę, to mogę zabrać tylko te uczennice i uczniów, którzy mogą 
sobie na to finansowo pozwolić, a nie tych, którzy zasłużyli na to swoją pracowitością.

DM: Najczęściej występujący brak zamocowania instytucjonalnego, brak wsparcia 
instytucjonalnego (przynajmniej częściowo) dla tej kooperacji utrudniają merytoryczne 
i ilościowe poszerzanie współpracy polsko-niemieckiej w tym zakresie. Z naszą 
polsko-niemiecką Odrzańską Radą Młodzieży doświadczyliśmy tego, że to właśnie 
brak możliwości, ale być może także brak dostatecznie silnej woli dla umocowanego w 
polityce samorządowej partycypacyjnego gremium młodzieżowego i stale zmieniające 
się warunki wspierania stanowią główne przeszkody dla rzeczywiście trwałego  
zaistnienia i merytorycznego dalszego rozwoju tego tak ważnego gremium. W 
zarządzie regionu w programie LEADER Märkische Seen mamy takie doświadczenie, 
że partycypacja młodzieży jest trudna nawet tam, gdzie stanowi warunek uzyskania 
wsparcia finansowego dla zamierzenia inwestycyjnego, ponieważ brakuje do tego 
wypracowanych ścieżek. A LEADER to program wspierający przeznaczony dla  
szczebla narodowego. Dlatego działka polsko-niemiecka stanowi po wielokroć większe 
wyzwanie – to kawał roboty do wykonania. Dlatego zmotywowane gminy, organizacje 
pozarządowe, szkoły itd. musiałyby uzyskać trwałe wsparcie, na pewno nie krótsze 
niż pięć lat, aby rzeczywiście być w stanie zbudować coś trwałego.

MK: Współpraca polsko-niemiecka w regionie przygranicznym potrzebuje silniejszego 
ulokowania w codziennym życiu ludzi i nie powinna mieć tylko charakteru odświętnego. 
Potrzebuje ona projektów nie tylko dla młodzieży, lecz również dla różnych pokoleń, 
rodzin i podmiotów pracy socjalnej.

SŁP: Ulepszyć należało by przede wszystkim współudział młodzieży w podejmowaniu  
decyzji dotyczących życia w regionach przygranicznych, angażowanie się w działalność 
obywatelską, inicjowanie pozytywnych zmian w środowisku oraz aktywne włączanie 
się w życie swoich społeczeństw.
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MC: Nasze doświadczenia we współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi  
podmiotami, instytucjami, ale także zwykłymi mieszkańcami są coraz lepsze i stały 
się sprawą normalną. Przy czym słowo „normalne” nie oznacza powszedniości w 
negatywnym sensie. Normalne także nie znaczy nudne. Na wielu płaszczyznach 
współpraca osiągnęła świetne rezultaty, wzajemne poznanie się procentuje łatwością 
podejmowania wspólnych dalszych działań. Są oczywiście wciąż obszary, w których 
współpraca mogłaby być zacieśniona. Ostatni rok pokazał nam, że w naszym powiecie 
jest zapotrzebowanie na współpracę środowisk wiejskich. Organizowane w tym roku 
wyjazdy do Niemiec polskich sołtysów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Możliwość wzajemnego spotkania i czerpania z dobrych praktyk między innymi z 
zakresu społeczeństwa obywatelskiego na poziomie sołectw czy wsi była z jedną z  
najważniejszych kwestii w mijającym roku.

Jakimi sukcesami może poszczycić się polsko-niemiecka praca z młodzieżą?

SŁP: Nasza szkoła uczestniczy w projektach polsko-niemieckich od marca 2011 roku. 
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pracach Odrzańskiej Rady Młodzieży

DM: Te wiele tysięcy spotkań, dojrzała sieć aktorów w zakresie formalnym  
i nieformalnym, którzy z wielkim zaangażowaniem i czasem w trudnych warunkach 
realizują doskonałą pracę, to z pewnością bardzo wielki sukces. To samo dotyczy dużej 
liczby osób zaangażowanych w działalność społeczną i oczywistości, jaką stało się to, 
że polsko-niemieckie spotkanie młodzieży dla każdego szanującego się podmiotu w 
regionie przygranicznym po prostu stanowi element ich działalności. W niektórych 
ankietach młodzież pokazuje w regionie przygranicznym mniejsze uprzedzenia 
wobec Polski niż młodzież w pozostałej części Republiki Federalnej Niemiec, co z 
pewnością ma związek z doświadczeniem wielu spotkań w regionie przygranicznym. 
Zasadniczo współpraca polsko-niemiecka jest współodpowiedzialna za popularyzację 
edukacji pozaszkolnej w regionie przygranicznym i jest jej nieodłącznym składnikiem.

MK: Współpraca polsko-niemiecka to historia sukcesu od 25 lat, którą należy 
zawdzięczać wielu zaangażowanym ludziom i podmiotom pracy edukacyjnej lub pracy 
z młodzieżą po obydwóch stronach granicy i oczywiście także Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży, która tę pracę umożliwia! Nie możemy jednak zapominać, 
że sukces nie jest czymś danym raz na zawsze i powinniśmy nadal ciężko na niego 
pracować.

MC: Położenie naszego regionu, mimo że z dala od instytucji centralnych, jego status 
jako  regionu przygranicznego, zaczęto w końcu postrzegać jako zaletę. Bliskość 
innego języka, innej kultury i mentalności oraz możliwość jej poznawania pozwalają 
na szersze spojrzenie na dzisiejszy świat. Pomaga to młodzieży w otwarciu się na 
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nowe doświadczenia, wyzwala chęć i odwagę stawiania czoła nowym wyzwaniom, 
nie tylko związanym bezpośrednio ze współpracą polsko-niemiecką, ale także w 
wymiarze ogólnych doświadczeń życiowych.

MKW: Uczennice i uczniowie stali się bardziej otwarci. Polska/Niemcy to już nie 
jest kraj sąsiedni, lecz także kraj, w którym mieszkają przyjaciele, którzy są tacy jak 
my i z którymi możemy o wszystkim rozmawiać.

Co – w kontekście transnarodowym - wyróżnia najlepszą pod względem jakości pracę z 
młodzieżą?

MC: Moim zdanie kluczowym słowem każdej współpracy jest słowo „partnerstwo”. 
Oznacza ono możliwość przedstawienia w dyskusji swojego punktu widzenia, swoich 
potrzeb w sposób dla siebie jasny, bez obawy, że zostanie on odebrany negatywnie, co 
nie oznacza jednak bezkrytycznie. Jest gwarancją, że nasze potrzeby zostaną przez 
partnera przeanalizowane i wzięte pod uwagę, czego też partner wymaga od nas.

DM: Równouprawnienie językowe, czyli tłumaczenie podczas projektów, tak aby 
każdy mógł wyartykułować myśli w swoim języku ojczystym, należy do ważnego 
elementu zapewnienia jakości. Wrażliwość na interkulturowość i różnorodność, która 
przewija się przez wszystkie etapy pracy (planowanie, przygotowanie, realizacja,  
ewaluacja), także ma fundamentalne znaczenie. Partnerskie, pełne zaufania podejście 
do partnerów kooperacyjnych jest równie ważne jak partycypacja młodzieży w zwykłej 
pracy z młodzieżą. 

MK: Szczególnie ważne są aktywne włączanie młodzieży w kształtowanie wszystkich  
aktywności i w procesy decyzyjne oraz długoterminowe oddziaływanie na osoby 
uczestniczące i ich otoczenie w rozumieniu nabywania kompetencji, wzmacniania 
(Empowerment) i motywowania do dalszych działań.

MKW: Praca z młodzieżą daje uczennicom i uczniom motywację do uczenia się 
języków obcych. Myśli ona różnorodnie i uwzględnia partnerów z kraju sąsiedniego.

MPB: Najwyższej jakości praca z młodzieżą w kontekście transnarodowym to nie 
jest sztywne przedsięwzięcie, lecz trzeba ją dostosowywać elastycznie do aktualnych 
potrzeb. Aby rozpoznać aktualne potrzeby, przeanalizować je i dopasować do nich 
oferty pracy z młodzieżą, konieczny jest system, który będzie na to odpowiednio 
nastawiony. W zakładzie produkcyjnym byłby to klasyczny system zarządzania 
jakością. Ponieważ w pracy z młodzieżą chodzi jednak o pracę z ludźmi, to w tym 
przypadku byłoby to mało racjonalne. Jednak jakościowa, wartościowa praca z 
młodzieżą w kontekście transnarodowym wyróżnia się tym, że ciągle się rozwija. W 
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przedsiębiorstwie ważne i charakterystyczne jest uregulowanie takich kwestii jak role, 
odpowiedzialność i upoważnienia. Transnarodowa praca z młodzieżą cechująca się 
wysoką jakością zawsze odnosi się do kontekstu i uwzględnia zarówno wymagania  
i oczekiwania grupy docelowej jak i wymagania i oczekiwania poszczególnych aktorów 
pracy z młodzieżą (specjaliści, partnerzy kooperacji, powiat/gmina etc.). Pojedyncze 
procesy w pracy z młodzieżą są w kontekście transnarodowym regularnie sprawdzane  
i w razie potrzeby dopasowywane do aktualnych potrzeb. Najważniejszym wyróżnikiem 
wysokojakościowej pracy z młodzieżą w kontekście transnarodowym jest specjalista. 
Już w studium „Wypaleni – sytuacja i obciążenie pracą wśród specjalistów w pracy z 
dziećmi i młodzieżą w kraju związkowym Saksonia-Anhalt“4 określone zostały ważne 
czynniki, które należy uwzględnić w pracy z młodzieżą o najwyższe jakości. Tym  
samym wyróżnia się ona ofertą doradztwa, wymianą i superwizją specjalistów, ponieważ 
wielu z ankietowanych specjalistów informowało o niewystarczającym dostępie do 
formalnych ofert wsparcia i doradztwa  (np. superwizja, wymiana fachowa). „Problemy 
zawodowe i trudne sytuacje są zazwyczaj «zabierane do domu», specjaliści próbują 
się z nimi uporać poprzez nieformalne wsparcie rodziny/kręgu przyjaciół (86%) lub 
koleżanek/kolegów (89%). Tylko 59% respondentów uważa, że otrzymuje wsparcie 
od swoich podmiotów, a 48% sądzi, że ma wsparcie ze strony przełożonych. Wsparcie 
ze strony instytucji i polityki samorządowej jest w przeważającej mierze oceniane 
jako słabe“.5 Następnie szczególną wagę przykłada się do współpracy z polityką 
i władzami. „63% ankietowanych uważa, że w ich pracy ogranicza ich polityka, 30%, 
że ogranicza ich administracja samorządowa, 28%, że są to krajowe urzędy ds. dzieci  
i młodzieży a 26%, że ograniczają ich lokalne urzędy ds. dzieci i młodzieży“.6 Zadaniem 
wysokojakościowej pracy z młodzieżą w kontekście transnarodowym jest zgodnie z 
tym budowa dobrych relacji z lokalnymi aktorami politycznymi i administracyjnymi,  
które uzyskują formę konstruktywnej kooperacji we wzajemnym poszanowaniu. 
Zasadniczo struktura przedsiębiorstwa dla specjalistów w transnarodowej pracy z 
młodzieżą charakteryzuje się następującymi obszarami:

• Strukturyzacja – jasne struktury, więcej elastyczności i krótkie przełożenia między 
wewnątrz podmiotów i poza nimi; spójna koncepcja personalna;

• Bezpieczeństwo – zabezpieczenie perspektyw zawodowych i ograniczenie wsparcia 
projektów z wyznaczonym terminem;

4 Wyniki studium zostały zaprezentowane przez Petera-Ulricha Wendta na konferencji Młodzież w centrum 
zainteresowania - 2011: „zaangażowani, elastyczni – wypaleni?“ w dniu 28.09.2011 w Magdeburgu. Por. 
Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. (red.): Fokus Jugend 2011, engagiert, f lexibel – ausgebrannt?! 
Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt. Dokumentation zum Fachtag am 28. September 
2011 in Magdeburg, str. 22-37. URL: http://kjr-lsa.de/ger/publikationen/dokus/fokus_ Doku_2011_final.pdf 
[stan na dzień: 22.11.2016].

5 Por. http://www.anerkennung-sozial.de/2011/11/studie-fachkrafte-der-kinder-und-jugendarbeit-zunehmend-
uberlastet/ [stan na dzień: 22.11.2016].

6 Tamże.
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• Kwalifikacja – więcej inwestycji w specjalizację i profesjonalizację specjalistów; 
możliwości dalszego kształcenia się;

• Wsparcie – lepsze systemy wsparcia i doradztwa w trudnych sytuacjach zawodowych 
(np. superwizja, coaching) także przez profesjonalistów z zewnątrz; przestrzeń 
do odpoczynku/relaksu, również w godzinach pracy;

• Usieciowienie – budowa dobrych sieci podmiotów i sieci koleżeńskich w przestrzeni 
socjalnej; współpraca z instytucjami (np. szkoła/ pracownik socjalny w szkole); 
wymiana ze specjalistami i innymi profesjonalistami;

• Uznanie – kultura pozytywnego uznania; oznaka docenienia; obiektywne relacje 
w mediach; praca zespołowa i duch zespołowy; lepsza atmosfera pracy; praca na 
zasadach partnerskich;

• Reprezentowanie interesów – budowa gremiów fachowych; więcej PR i lobbyingu.

Co Pani/ Pana zdaniem składa się na warunki sprzyjające transnarodowej pracy z młodzieżą?

DM: Długi oddech, który prowadzi do trwałej, jeśli nie struktury, to przynajmniej 
tradycji transnarodowej partycypacji młodzieży. Co najmniej częściowo stabilna  
struktura instytucjonalno-finansowa składająca się z aktorów i formatów. Równocześnie 
przestrzeń dla innowacji i elastyczności, do czego dobrze nadaje się wsparcie projektowe.  
Muszą istnieć rzeczywiste krajobrazy z aktorami edukacji szkolnej i pozaszkolnej, 
którzy współpracują ze sobą długofalowo na równych prawach. Następnie potrzebne 
są procedury uznania i wsparcia ze strony administracji i polityki. Partycypacja musi 
mieć stałe miejsce w procesie decyzyjnym.

MC: Dużym plusem dla rozwoju współpracy transnarodowej jest niewielki dystans, 
zarówno ten geograficzny, jak i mentalny. Składa się na to możliwość swobodnego 
porozumiewania się, np. na niwie językowej. Równie istotny jest stopień zaangażowania 
nauczycieli, opiekunów młodzieży. To właśnie z ich zachowań i nastawienia do 
transnarodowej pracy młodzież czerpie wzory dla siebie.  Równocześnie istotne 
jest nadążanie z ofertą transnarodowej współpracy za młodzieżą, za nowoczesnymi 
technologiami, za tematami, które ich interesują.

MK: Decydującą sprawą jest partnerska współpraca na równych prawach -  tematy, 
treści i potrzeby są ustalane wspólnie, odpowiedzialność za powodzenie projektów 
jest ponoszona wspólnie przez wszystkie osoby zainteresowane, włącznie z młodzieżą. 
Ważność tematów dla wszystkich osób uczestniczących w tym przypadku jest 
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bezpośrednio zauważalna. Należy wypróbować i realizować w praktyce sposoby  
socjalnego i formalnego uznania zaangażowania osób. Ostatecznie także na płaszczyźnie 
politycznej musi być uczciwa gotowość do zajęcia się tym zagadnieniem. 

MPB: Docenianie i uznanie to centralne zagadnienia transnarodowej pracy z młodzieżą. 
Powodzenie nierozerwalnie wiąże się z obydwoma czynnikami. Młodzież jest bardzo 
wrażliwa. Bardzo niewiele osób angażuje się w sferze społecznej i inwestuje czas w 
projekty partycypacyjne. Często wiąże się to z tym, że młodzież nie jest traktowana 
poważnie, że jej głos w uzgodnieniach nie jest tak ważny jak pozostałe. Jeśli jednak 
podejdzie się do młodzieży z szacunkiem i doceni ich, uzna się ich zdanie i głos, to 
czuje się ona dowartościowana i akceptowana. To w sposób nieunikniony prowadzi 
do utożsamienia, co jest normalną ludzką skłonnością. Utożsamianie się z kolei pro-
wadzi do większego zaangażowania a tym samym do sukcesu transnarodowej pracy 
z młodzieżą. To samo dotyczy docenienia i uznania dla specjalistów i partnerów 
kooperacyjnych.
Nie można zakładać, że młodzi ludzie i aktorzy w transnarodowej pracy z młodzieżą 
dobrze znają wszystkie struktury, procesy i procedury. Z tego powodu ważne jest, aby 
zaoferować wsparcie. Jeśli wszystkie zainteresowane osoby czują, że otrzymają dobre 
doradztwo, mają osoby kontaktowe i otrzymują wsparcie, to przeszkody w aktywnej 
partycypacji w transnarodowym kontekście są mniejsze, niż wtedy, gdy wszystkie 
osoby są zdane wyłącznie na siebie.
Zarówno w przypadku specjalistów jak i młodzieży świadectwa kwalifikacji pełnią 
coraz większą rolę. Dla młodzieży nawet przy wchodzeniu w dany zawód coraz częściej 
pozytywnie oceniane są już posiadane świadectwa kwalifikacji, zaświadczenia o 
zaangażowaniu itp. i podwyższa to ich szanse w trakcie poszukiwań miejsc edukacji 
lub ubiegania się o miejsce na studiach. Jeśli potrzebę dotyczącą zapotrzebowania 
na świadectwa kwalifikacyjne włączy się do transnarodowej pracy z młodzieżą, to 
szansa jej powodzenia się zwiększa.
Usieciowienie odgrywa centralną rolę we wszystkich obszarach transnarodowej pracy z 
młodzieżą. Zarówno dla młodzieży jak i dla aktorów transnarodowej pracy z młodzieżą 
usieciowienie ma szczególne znaczenie i mocno przyczynia się do jej powodzenia.

MKW: W tym kontekście znaczenie mają także  interesujące gry i zabawy językowe i 
gry zapoznawcze. Uczniowie muszą się poznać. Strach i nieśmiałość można zredukować 
przez różne zabawy motoryczne. Uczennice i uczniowie otrzymują impulsy do dalszej 
pracy.

SŁP: Niezbędne jest również poznawanie innej kultury i obyczajów oraz ciągłe 
pogłębianie  swoich możliwości językowych.

W jaki sposób można efektywnie docierać do młodzieży? Jak można ją jeszcze lepiej włączać 
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w procesy partycypacyjne?

MC: Wydaje mi się, że w tej kwestii musimy się odnieść przede wszystkim do tempa  
i stylu życia dzisiejszej młodzieży. Stale zmieniające się, coraz nowocześniejsze 
możliwości w zakresie komunikacji wymagają także zmiany naszego nastawienia. 
Przekaz dotyczący możliwości uczestniczenia w procesach partycypacyjnych musi być 
na tyle atrakcyjny, aby młody człowiek podjął wyzwanie uczestnictwa w spotkaniach. 
Musi mieć poczucie ich przydatności  w dorosłym życiu.

MKW: Uczennice i uczniowie powinni rozmawiać o codziennych problemach. O 
problemach, których najczęściej doświadczają w regionie lub w domu. Jeśli za dużo 
rozmawiają o problemach abstrakcyjnych, z którymi nigdy nie zetkną się w życiu, to 
nie mają motywacji do działania.

DM: Potrzeba wieloletniego procesu, aby zbudować ciągłość i dostateczne zaufanie, 
żeby młodzież nie myślała, że partycypacja to tylko alibi, jak to często bywa.  
Fundamentalne znaczenie ma przy tym kooperacja między szkołami i stowarzyszeniami 
oraz innymi aktorami. Zaangażowane nauczycielki i nauczyciele, którzy wspierają 
procesy partycypacyjne, a nawet rozmawiają o tym na zajęciach, czy też je praktykują, 
są nieodzownymi ambasadorami i sprzymierzeńcami propagowania idei partycypacji. 
Naturalnie koncepcja peer-to-peer ma wielkie znaczenie. Do tego proces partycypacji 
musi sprawiać przyjemność i ukazywać młodzieży jej własną skuteczność. Wówczas 
będą oni porywać innych i zwracać się bezpośrednio do nich. 

MK: Muszą oni mieć poczucie, że mogą uzyskać wpływ i coś zmieniać, jednakże 
bez włączania ich w wielką biurokrację albo sformalizowane procesy.

Jakie tematy powinny być podejmowane w ramach polsko-niemieckich form partycypacji?

DM: Zgodnie z odpowiedzią na pierwsze pytanie o pracę z młodzieżą, zakres  
tematyczny jest niemal nie do wyczerpania. I dobrze, że tak jest, bo młodzież powinna  
być w stanie wybierać tematy, które są dla niej interesujące i ważne, aby wszyscy 
potencjalni uczestnicy ze wszystkich typów szkół, także inkluzyjnych, mogli na 
partycypacji skorzystać.

MC: Krótko mówiąc, tematy te muszą być interesujące. Młodzież chce stanowić sa-
modzielnie o podejmowanych aktywnościach. Naszym zadaniem jest przygotować taki 
katalog tematów, był dawał młodzieży możliwość wyboru. Myślę, że coraz większą 
popularnością cieszą się tematy związane z możliwością podejmowania nauki/ stu-
diów poza granicami kraju, zbierania doświadczeń otwierających młodym możliwość 
podejmowania wyzwań życiowych nie tylko w kraju, ale i za granicą.
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MK: Nie dostrzegam żadnych granic tematycznych, ale naturalnie są rzeczy, które są 
młodzieży szczególnie bliskie, jak np. kształtowanie przestrzeni publicznej, pytania 
dotyczące kształcenia, albo też bardzo aktualne tematy, jak np. integracja i uchodźcy.

MKW: Szkolna codzienność, perspektywy pracy, hobby, interesy itd. Te treści dają 
uczennicom i uczniom środki i impulsy do mówienia, działania..

MPB: Ważne są tematy, które jako konkretne oferty dla młodzieży wspierają  
zrozumienie i współpracę między Niemcami i Polską. Bardzo dobrze nadają się do 
tego imprezy z następującymi priorytetami tematycznymi: Poszukiwanie śladów 
(rozliczanie się z historią), przyszłość obszarów przygranicznych, problematyka UE 
(Unia Europejska – wszystko jedno, czyż nie?).

SŁP: Młodzież powinna współdecydować o projektach przygranicznych.

Czego życzyłaby sobie Pani/ życzyłby sobie Pan na przyszłość w odniesieniu do obszarów 
polsko- niemieckiej pracy z młodzieżą?

MC: Chciałabym, aby współpraca rozwijała się dalej. Przede wszystkim zależałoby 
mi na tym, by coraz więcej młodych ludzi miało możliwość doświadczania spotkań 
międzykulturowych, poznawania nowych języków, obserwowania życia nie tylko w 
swojej najbliższej okolicy, poznawania i nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z 
innych państw. Daleka byłabym od instytucjonalizowania współpracy młodzieży, 
jednakże to od sprawności działania  instytucji takich, jak euroregiony czy Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemieckiej zależy jakość i rozwój transgranicznej współpracy 
pomiędzy mieszkańcami, w tym młodzieży naszych krajów.

DM: Pomocna byłaby mieszanka wsparcia instytucjonalnego i odnoszącego się 
do konkretnych projektów, szerokie, zaangażowane spektrum osób i instytucji 
wspierających ze wszystkich sfer społeczeństwa i edukacji po obydwóch stronach 
Odry - tego także bym sobie bardzo życzył. Jeśli ten temat zostanie rzeczywiście 
potraktowany poważnie i tak pozostanie przez dłuższy czas, to nie będzie trudno 
pozyskać do tego młodzież. Ponadto bardzo pomogłoby umocowanie partycypacji 
młodzieży w konstytucji, jak to jest w Szlezwiku-Holsztynie. W połączeniu ze 
szczególną pozycją sąsiedzkich relacji z Polską, które są już wpisane w konstytucję 
Brandenburgii, oznaczałoby to bardziej niż symboliczne wsparcie dla polsko-
niemieckiej pracy nad partycypacją młodzieży.

MK: Nadal życzyłabym sobie wiele entuzjazmu i zainteresowania ze wszystkich 
stron, także ze strony osób uczestniczących. Polska co prawda na pewno nie jest 
tak egzotyczna jak niektóre dalej położone kraje, ale nie to powinno decydować o 
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zaangażowaniu w polsko-niemieckie projekty! Często podróż do Polski przenosi nas 
dalej niż w bardzo odległe rejony!

SŁP: Życzyłabym sobie, aby w dalszym ciągu nawiązywano kontakty, przełamywano 
stereotypy, dzielono się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami oraz aktywnie 
włączano się w życie społeczności.

MKW: Zwrócenia większej uwagi na gry zapoznawcze i animację językową, użycie 
języka, integrację i pracę w tandemach.

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arkadiusz Dziura
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Część I: Podstawy teoretyczne transnaro-
dowej edukacji i partycypacji
 
Darius Müller, Christopher Lucht, Beata Rauch, Nikolaus Teichmüller

Kryteria jakościowe w polsko-niemieckiej 
pracy z młodzieżą – podręcznik dla  
polsko-niemieckiej praktyki edukacyjnej 

1. Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji Młodzieży

We wrześniu 2014 roku rozpoczęło się Partnerstwo Strategiczne Europejskie Centrum 
Transnarodowej Partycypacji Młodzieży. Było ono rezultatem wieloletniej współpracy 
najróżniejszych form organizacji i instytucji po obydwóch stronach Odry i stanowiło 
próbę wzmocnienia zorganizowanego dialogu – przy wsparciu koniecznymi środkami 
– między doświadczonymi aktorami o ugruntowanej renomie z transnarodowego 
krajobrazu edukacyjnego działających w społeczeństwie obywatelskim. 

Członkami Partnerstwa Strategicznego były zarówno organy administracji, szkoły 
i instytucje oraz placówki kształceniowe, stowarzyszenia i uczelnie.1 Celem było 
założenie centrum transnarodowej partycypacji, które w długiej perspektywie czasowej 
mogłoby udostępnić doświadczenie w dziedzinie kooperacji transgranicznych,  
projektów edukacyjnych i działań na rzecz wsparcia partycypacji zainteresowanym 
aktorom, indywidualnym osobom i decydentom politycznym. Europejskie Centrum 
Transnarodowej Partycypacji Młodzieży będzie nadal istniało po zakończeniu wsparcia 
pod patronatem Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań. 

Od otwarcia dokumentacje transnarodowych ofert edukacyjnych i projekty są 
udostępnione we własnym, należącym do Centrum Archiwum Transnarodowej Partycypacji 
1 Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań (http://www.schloss-trebnitz.de/); Fundacja Krzyżowa 

dla Porozumienia Europejskiego (http://www.krzyzowa.org.pl/index.php/de/fundacja-krzyzowa); Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu (https://amu.edu.pl/); Uniwersytet w Hamburgu (https://www.uni-hamburg.de/); 
Stowarzyszenie Instytut Historii Stosowanej (https://www.uni-hamburg.de/); Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
(http://frdl.org.pl/index.php); Powiat Gorzowski (http://www.gorzow.pl/); Powiat Märkisch-Oderland (http://
www.maerkisch-oderland.de/cms/front_content.php); Szkoła Europejska w Forst (http://www.gymnasium-forst.
de/); Zespół Szkół w Boleszkowicach (http://www.boleszkowice.pl/strony/menu/32.dhtml).



29

i mogą z nich skorzystać naukowcy, studentki i studenci, nauczycielki i nauczyciele 
oraz przede wszystkim inne osoby zainteresowane po obydwóch stronach Odry. 
Ma to pomóc w umożliwieniu badań pozaszkolnego miejsca uczenia się w regionie  
przygranicznym i przybliżeniu istniejących i powstających potencjałów polsko-
niemieckiego regionu przygranicznego możliwie jak największej liczbie ludzi i 
informowaniu ich o tym. Równocześnie osobom aktywnym w zakresie praktycznej 
edukacji transnarodowej ma to oferować dostęp do poradników metodycznych i 
podręczników i udostępniać przykłady najlepszych praktyk także po zakończeniu 
projektu. Dla nauczycieli i opiekunów w polsko-niemieckim regionie przygranicznym 
jest to zatem oferta względnie łatwego dostępu do zbioru materiałów i możliwość 
uzyskania konkretnych transnarodowych impulsów do planowania własnych projektów 
lub własnych zajęć lekcyjnych. 

Na płaszczyźnie szkolnej zostały zainicjowane projekty, które miały prowadzić do 
rozwoju transnarodowych programów nauczania i transnarodowego krajobrazu 
edukacyjnego. Ze współpracującymi szkołami zostały przeprowadzone spotkania  
polsko-niemieckie, które miały zainicjować działania w zakresie partycypacji młodzieży. 
Utworzona już w Centrum sieć podmiotów szkolnych i pozaszkolnych była w ostatnich 
latach konsekwentnie rozszerzana, a procesy edukacyjne były nieustannie wzmacniane. 

Współpracujące powiaty i stowarzyszenia dążyły do wzmocnienia i organizowania się 
w sieć sołtysów z obydwu stron granicy. Odbywały się konferencje, które gromadziły 
przy jednym stole praktyków i teoretyków, którzy otwierali dyskusje w różnych ob-
szarach tematycznych i pozwalały poszukiwać synergii w wielu różnych wspólnych 
zakresach zadań.

Centralną sprawą Europejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji Młodzieży było 
połączenie innowacji pedagogicznej z dotychczasową pracą edukacyjną, silniejsze 
wsparcie projektów najwyższej jakości i poszukiwanie możliwości dla długotrwałej 
działalności. Szczególnie w krajobrazie wspierania opartego na projektach, w której 
często chodzi o projekty wzorcowe i „nowe” koncepcje, ten cel nie jest wcale tak 
oczywisty. W sektorze pracy, w którym większość działających w nim osób nie ma 
gwarancji stałego ani długoterminowego zatrudnienia, często w parze z utratą pos-
zczególnych teamerów idzie także utrata ich pedagogicznego know-how. To właśnie 
dokumentacja i zabezpieczenie wyników ma zaradzić tym problemom.

Projekt był poprzedzony rocznym przygotowaniem, w trakcie którego utworzyła się 
Polsko-Niemiecka Sieć na rzecz Transnarodowej Partycypacji, która poprzez konferencje 
i inne spotkania zgromadziła przy jednym stole szerokie grono potencjalnych aktorów 
transnarodowych i osób aktywnie działających na tym polu. Ta praca przygotowawcza 
była rozszerzana od września 2014 roku. W grudniu 2016 roku projekt się zakończył.
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Możemy teraz spojrzeć wstecz na wiele spotkań grupy sterującej w różnych 
miejscowościach, które połączyły różne i niewykluczające się perspektywy trans-
narodowej partycypacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, pozwoliły 
na dyskusję o możliwościach dalszej kooperacji, badały synergie między pracą 
pedagogiczną i wzmacniającą społeczeństwo obywatelskie wykonywaną przez poje-
dynczych partnerów i które w ten sposób wykonały dalsze wspólne kroki na drodze 
do dobrze zorganizowanej w sieć i efektywnie działającego transnarodowego kra-
jobrazu edukacyjnego. 

Studenci z uniwersytetów partnerskich spotkali się i wspólnie dyskutowali 
o pozaszkolnych miejsca uczenia się, tematach politycznych i ich opracowywaniu 
w zakresie edukacji pozaszkolnej, hospitowali projekty i nawzajem się poznawa-
li. Z tych wspólnych działań powstały cenne obrazy przedstawiające efektywną 
pracę w pozaszkolnym kształceniu obywatelskim. Ta kooperacja między uczelniami  
i placówkami kształceniowymi okazała się niezwykle produktywna i jest wzbogaceniem 
zarówno dla działalności uczelni, jak i pracy pedagogicznej zaangażowanych placówek 
kształceniowych i ma być kontynuowana także po zakończeniu projektu.  

Obydwie szkoły partnerskie poprzez wspólne projekty i spotkania, które miały na 
celu wsparcie transgranicznej partycypacji młodzieży, umożliwiły uzyskanie wglądu 
w istotne pola zagadnień polityki młodzieżowej. Poza wieloma różnymi projektami, 
które poszczególni partnerzy realizowali w okresie trwania projektu, praktycznym 
doświadczeniem, którym się nawzajem dzielili, pomocą przy poszukiwaniu  
instytucji wspierających, partnerów do kooperacji i uczestników dla nowych 
pomysłów i możliwości kształtowania polsko-niemieckiego regionu przygranicznego,  
Partnerstwo Strategiczne zgromadziło przy jednym stole zaangażowanych aktorów 
i umożliwiło im wspólną rozmowę o kształtowaniu transnarodowego krajobrazu 
edukacyjnego „polsko-niemieckiego regionu przygranicznego”. Chodziło przy tym 
mniej o dokładne ustalenie, jakie projekty mają się odbyć w najbliższych latach, a 
bardziej o to, aby powołać do życia transnarodowe sieci kooperacji, które nadal będą 
istnieć po zakończeniu wsparcia, aby nadal produktywnie działać.

 
2. Transnarodowa partycypacja młodzieży

W pracy Partnerstwa Strategicznego podjęta została próba skutecznego zdefiniowania 
pojęcia „transnarodowej partycypacji młodzieży”. Dla praktycznej działalności  
Centrum ważne było, aby przyjąć pojęcie partycypacji, które będzie pojemne i nie 
będzie kojarzone z polityką partyjną. Partycypacja zaczyna się od małych rzeczy.

Jeden rzut oka na stan badań pokazuje kilka rzeczy: Po pierwsze pojęcie partycypacji 
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wydaje się w ostatnim czasie coraz bardziej przyciągać uwagę badaczy. Można to 
ustalić na podstawie dużej liczby publikacji, które powstawały właśnie w ostatnich 
latach i zajmowały się tym zagadnieniem głównie teoretycznie, ale po części także 
praktycznie (Boje/Potucek 2011; Brocke/Karsten 2007; Friedrich 2011; Hafeneger/
Jansen/Niebling 2005; Jugend für Europa 2010; 2016; Krüger 2008; Münch 2006; 
Widmaier/Nonnenmacher 2011). Dochodzą do tego jeszcze tytuły, które zajmują 
się w sposób szczególny możliwościami partycypacji w kontekście Unii Europejskiej 
(Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przygranicznych (AEBR) 2008; Lafleur/
Mariniello 2009; Moro 2009). Opracowania te wyróżniają się tym, że w większości 
zakładają one konieczność transnarodowych projektów partycypacyjnych, jednakże 
zasadniczo brakuje jeszcze refleksji na temat realizacji takich projektów.

Po drugie istnieje obszerny katalog literatury, który przedstawia aspekty z zakresu 
teorii społeczeństwa i historii dla warunków kooperacji transnarodowych (Anghel et 
Al. 2008; Bellamy 2009; Gaventa/Tandon 2010; Kaiser/Starie 2005; Kriele/Lesse/
Richter 2005; Lambertz 2010; Petrat/Kindervater/Boehnke 2009; Rumford 2009; 
Splichal 2012; Weitzel et al. 2009). Jednakże da się w nim zauważyć, że większość 
tekstów teoretycznych, w dużej części tekstów normatywnych, w niewielkim stopniu 
odnosi się do badań empirycznych, czy też konkretnej ilościowej bądź jakościowej 
ewaluacji projektów lub kooperacji. Może to wynikać głównie z ograniczonych 
możliwości badawczych. Szczególnie w odniesieniu do Niemiec wschodnich i ich 
regionów przygranicznych dostępnych jest niewiele opracowań empirycznych (Barthel 
2010; Dorgeloh/Höck/Waldmann 2003; Gensicke et al., 2009), a ponadto żadne z 
nich nie zajmuje się bezpośrednio aspektami transnarodowymi. 

Po trzecie akurat badanie partycypacji i projektów polsko-niemieckich może orientować 
się według innych obszarów. Jako przykład jak mogłoby wyglądać teoretyczne i prak-
tyczne zajmowanie się makroregionami i regionami przygranicznymi oraz specyfi-
cznymi warunkami projektów i kooperacji, można wymienić obszerne opracowanie 
projektów transnarodowych i kooperacji, zarówno prywatnych, jak i państwowych, 
w regionie Saar-Lor-Lux (Bogner/Leber 2012; Cave/Fehlen/Gengler 2006; Mattar 
1983; odnoszące się szczególnie do projektów partycypacyjnych dla młodzieży, patrz: 
Gengler 2008; Raich 1995). Inny przykład stanowi literatura o transnarodowej ko-
operacji szkół wyższych, która z jednej strony jest dobrze uzasadniona teoretycznie, 
a z drugiej konkretnie zwraca uwagę na wiele jednostkowych problemów współpracy 
transnarodowej (Duda/Wojciechowski 2005; Beck 2006; Beerkes 2005).

Po czwarte istnieje duża liczba podręczników metodycznych w zakresie pracy  
projektowej w kontekście partycypacji młodzieży (Bertelsmann Stiftung 2008; 
Riekmann 2011). Szczególnie tutaj ważne jest uzupełnienie istniejącego już  
katalogu metod, kryteriów jakościowych i instrukcji postępowania o wyniki badań  
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empirycznych projektów transnarodowych. Należy tu uwzględnić także aspekt 
kształcenia międzykulturowego i procesy transkulturowe, które również poruszają 
się w tym zakresie tematycznym, (Bertelsmann Stiftung 2008; Bojanowska 2008;  
Demorgon 1999; DGB-Bildungswerk Thüringen 2008; DPJW 2007; 2012; Herrmann/
Risse/Brewer 2004; Levitt 2001; Prengel 2006; Schönwald 2012; Sonntag 2013).

Po piąte od dawna toczy się dyskurs o granicy i obszarach przygranicznych jako 
zjawisku przestrzennym, geograficznym i politycznym, również w odniesieniu do 
współpracy transgranicznej, w szczególności po zniesieniu granic w UE (Anghel et 
al. 2008; Berenzin/Schain 2003; Bußmann 2005; Koff 2007; Schultz/Nothnagle 
1996; Scott 2007; Zillmer 2005).

Szczególnie w kontekście granicy polsko-niemieckiej większość publikacji odnosi się do 
miast granicznych i do form współpracy posiadających długie tradycje lub też do nadal 
występujących deficytów we współpracy, których przyczyny mają naturę historyczną 
lub strukturalną (SRL 2003; Becker 2005). Na obszarach wiejskich są to jak dotąd 
głównie rozważania teoretyczne, które ukazują konieczność dokładniejszej analizy. 

 
3. Wyniki i poszukiwanie wyników: Doświadczenia ostatnich lat 

Najpierw trzeba powiedzieć, że Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji 
Młodzieży ma za sobą dwa produktywne i bogate w wydarzenia lata. Udało się 
mu wysłać impulsy na najróżniejszych płaszczyznach krajobrazu edukacyjnego w  
regionach przygranicznych i zgromadzić podmioty, aktorów, nauczycielki  
i nauczycieli oraz dzieci i młodzież. Odbyły się konferencje, podczas których  
dyskutowali wspólnie międzynarodowi eksperci i umożliwiali wgląd w udaną 
transnarodową pracę edukacyjną w innych regionach przygranicznych. Jeśli spojrzeć 
na sumę uzyskanych wspólnych produktów, to cele postawione przed Partnerstwem 
Strategicznym zostały mocno przekroczone. 

Równocześnie okazało się, że szerokie spektrum partnerów kooperacyjnych z jednej 
strony bardzo pomogło rozpocząć rozmowę na temat transnarodowej partycypacji 
młodzieży w najróżniejszych obszarach transgranicznej pracy projektowej. Z drugiej 
strony poprzez wspomnianą wszechstronność zaangażowanych organizacji po części 
doszło do problemów z uzgodnieniami albo do tego, że określonych pojedynczych 
aktywności Centrum nie dało się przenieść do realnej pracy wszystkich zaangażowanych 
partnerów projektowych. Jednym z postulatów podczas przedostatniego spotkania grupy 
sterującej było to, że przyszła wspólnotowa praca powinna wchodzić do kooperacji w 
sposób bardziej ukierunkowany na cel. A zatem podczas gdy dla przebiegu projektu 
bardzo pomocne było włączenie zarówno szkół, jak i uczelni oraz stowarzyszeń, to w 
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konkretnych komponentach projektu nie zawsze wszystko dało się ze sobą pogodzić. 
Przykładowo można to ukazać na podstawie przeprowadzonego spotkania studentów 
z zaangażowanych uczelni: W trakcie planowania tego seminarium wymagania 
uczelni dotyczące treści seminarium były specyficzne i musiały być zgodne z ofertą 
nauczania. Studenci w trakcie seminarium hospitowali spotkania w zaangażowanych 
placówkach kształceniowych, ale nie byli włączeni w sam proces planowania. Po 
tym widać, że Centrum w swojej pracy nie zawsze miało możliwość rzeczywistego 
włączenia w sposób równoprawny wszystkich partnerów. Mimo to współdziałali oni 
w różnych formach przy kształtowaniu wspólnej pracy.  

Niniejszy artykuł próbuje poza wymienionymi na wstępie doświadczeniami  
projektowymi odnotować niektóre wyniki, które udało się zebrać w ciągu ostatnich 
dwóch lat – z doświadczenia członków Partnerstwa Strategicznego. Podczas gdy 
możliwe jest przyjęcie ogólnych kryteriów i dostosowanie wymagań dotyczących 
jakości i treści pozaszkolnych, szkolnych, transnarodowych, partycypacyjnych i 
wszystkich innych pedagogicznych spotkań i aktywności edukacyjnych, to musi być 
jasne, że centralnym kryterium każdej pracy pedagogicznej jest wypośrodkowanie 
doboru tematów i metod do grupy osób uczących się. Także nastawienie, przygotowanie  
merytoryczne i podejście do sytuacji nieplanowanych podlega temu problemowi.  
Kryteria jakościowe, zalecenia do wspierania działań i kompetencji, można więc zawsze 
dobierać tylko w odniesieniu do abstrakcyjnej, bliżej nieokreślonej, dynamiki grupy 
osób uczących się i nauczycieli. Jasne musi być przy tym, że efektywne kształtowanie 
procesów uczenia się, czy to w spotkaniach transnarodowych, czy też gdzie indziej, 
nigdy nie może być rozpatrywane w oderwaniu od właściwego spotkania i każdej 
specyficznej formy seminarium. Po takim jasnym stwierdzeniu być może występująca 
abstrakcyjność przedstawionych tutaj kryteriów jakościowych stanie się zrozumiała.

Podobnie dotyczy to przedstawiania obszarów tematycznych istotnych dla polityki 
młodzieżowej. Poniżej przedstawione są niektóre obszary tematyczne i obszary 
zainteresowań z efektywnej partycypacyjnej pracy z dziećmi i młodzieżą. To, jak młodzi 
ludzie reagują na swoje otoczenie i jakie działania uznają za konieczne w odniesieniu 
do swojego otoczenia polityczno-partycypacyjnego, wynika równocześnie z indywi-
dualnie określanego katalogu, którego w żadnym razie nie da się ujednolicić.  

Być może na wstępie jest to najważniejsze kryterium jakościowe i merytoryczne 
udanej partycypacyjnej i transnarodowej pracy z młodzieżą: Włączenie młodzieży 
do konkretnego planowania merytorycznego i praktycznego. I tutaj znowu wpadamy 
w diabelski krąg, gdy wiele projektów, których celem jest partycypacja młodzieży, 
otrzymuje wsparcie od pierwszego spotkania i nie jest możliwe żadne długofalowe 
włączenie, a programy nawet tego nie przewidują. Możliwości, jakie dało partnerom 
w projekcie Partnerstwo Strategiczne Europejskie Centrum Transnarodowej  
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Partycypacji Młodzieży, wskazują na bardzo pozytywną alternatywę w rozumieniu 
techniki wspierania.

 
4. Kryteria jakościowe transnarodowych spotkań młodzieży

Poniższy katalog kryteriów jakościowych istotnych dla spotkań młodzieży został  
zebrany z doświadczeń partnerów kooperacyjnych i z wyników badań przeprowadzonych 
przez studentów. Kryteria jakościowe, koncepcje pedagogiczne i indywidualne 
podejścia do spotkań młodzieży zostały wypracowane przez zaangażowane placówki 
kształceniowe już przed wieloma laty i kształtują ich pracę pedagogiczną do wewnątrz 
(por. Kratzer/Wunderer 2014).2 Katalog można zatem potraktować jako podsumowanie 
aktualnych kryteriów jakościowych, które praktycy wprowadzili i wypróbowywali w 
terenie. Katalogu nie należy uważać za kompletny.

W transnarodowych spotkaniach młodzieży należy przestrzegać następujących 
kryteriów jakościowych:

Podejście do partnerów kooperacyjnych:

• dążyć do wspólnego planowania projektu (spotkanie przygotowawcze, porozumienie 
się co do treści spotkania) 

• wspólnie ustalić cele projektu w ogólnej koncepcji spotkania (Smart) 

• ustanowić trwałą i wiarygodną strukturę partnerską w konsorcjum projektowym

• zdefiniować wspólne cele i przestrzegać ich w koncepcji

• wyjaśnić oczekiwania, szczególnie odnośnie wycieczek i treści programu

• znaleźć odpowiednie sposoby na włączenie młodzieży już w fazie planowania 
spotkania

• objaśnić z partnerami pojęcie: różne treści spotkania (Co to jest kształcenie  
obywatelskie? Jak odbierana jest historia? itd.) jeszcze przed rozpoczęciem spotkania

2 Ponadto Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań przez wiele lat współdziałało w zespole 
brandenburskich stowarzyszeniowych placówek kształceniowych i zawarło porozumienie dotyczące przestrzegania 
określonych kryteriów jakościowych. Patrz: http://www.schloss-trebnitz.de/content/wp-content/uploads/2013/06/
Qualit_tsma_st_be-AKJBS.pdf [stan na dzień: 13.10.2016].
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• wspólna refleksja po spotkaniu na temat ulepszenia procesu i trwałości spotkania

• włączyć długofalowo w program szkoły i placówki kształceniowej spotkania 
i formaty, które zostały pozytywnie ocenione przez wszystkich partnerów  
(zabezpieczenie i powtórzenie dobrych formatów projektowych)

• umożliwiać i zachęcać do partycypacji we wszystkich fazach projektu

• podstawowy sposób postępowania: np. Diversity approach, appreciated inquiry

 
Kształtowanie programu: 

• merytoryczny kształt programu uwzględnia zainteresowania młodzieży (młodzież 
w centrum uwagi)

• tematy istotne dla młodzieży i atrakcyjne metody (umożliwiać motywujące, 
niestandardowe doświadczenia: film, teatr, symulacja, kreatywne formy)

• włączenie treści spotkania do codzienności szkolnej (Czy są punkty wyjścia dla 
aktualnych treści przedmiotów kierunkowych? Czy treści i wyniki spotkania da 
się wykorzystać dla przedmiotu kierunkowego?)

• zwrócić uwagę na zbalansowanie doboru tematów (Czy temat ma znaczenie również 
w innym kraju? Czy dobór tematu nie dyskryminuje ewentualnie jednej z dwóch 
grup uczących się? Czy program wzbudza zainteresowanie i rozwija zrozumienie 
drugiego kraju? Czy występujące asymetrie są omawiane w interesie grup?)

• treści są w całości opracowywane poprzez zarządzanie czasem w sposób prowadzący 
do celu 

• metodyczne podejście do treści jest urozmaicone i włącza możliwości edukacji 
pozaszkolnej (metody nieformalne, animacje językowe, pozaszkolne miejsca 
uczenia się, wycieczki, teatr, film, symulacja, formy kreatywne etc.) 

• metody i treść muszą być ze sobą zharmonizowane i muszą pasować do grupy 
docelowej (muszą stanowić wyzwanie, być nowe, ale wykonalne; muszą wzmacniać 
silne strony; całościowa koncepcja, peer learning)

• należy zaplanować stworzenie wspólnego produktu na koniec spotkania 
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• Elastyczność w planowaniu: ukierunkowanie na proces przed rygorystycznym 
planowaniem

• dobre planowanie czasowe (możliwość wyhamowania procesu i włączenie ofert 
w razie potrzeby)

• należy poważnie potraktować procesy grupowe (ważność gier integracyjnych, 
energizery i animacje językowe)

• spotkanie w miejscach trzecich jest uważane za sprzyjające w sensie dynamiki grupy

• zwrócenie uwagi na grupę docelową (wiek, podział płci itd.)

• kompetentni wykładowcy (kwalifikacje, doświadczenie, całościowe spojrzenie, 
udostępnienie dokumentów na seminarium)

• zaplanować wspólne aktywności i dostateczną ilość czasu nieformalnego

• wielonarodowe zespoły prowadzące odzwierciedlają skład spotkania; przeznaczyć 
dostatecznie dużo czasu na ewaluację; wyniki ewaluacji są udostępniane zarówno 
osobom uczestniczącym, jak i partnerom kooperacyjnym

 
Sprawy organizacyjne:

• wspólne zakwaterowanie

• zachęcająca atmosfera i dobra obsługa w placówce kształceniowej (zdrowe wyżywienie; 
uwzględnienie aspektów interkulturowych, religijnych i zdrowotnych w kontekście 
wyżywienia; osoby uczestniczące mają możliwość korzystania z mediów i internetu

• takie same warunki (wielkość grupy, zespół, koszty, wyżywienie, wiek)

• z góry wyjaśnić i zabezpieczyć warunki techniczne i materiałowe

• zapewnić dwujęzyczność poprzez pośredników językowych (dać każdej 
uczestniczącej osobie możliwość udzielania odpowiedzi lub zadawania pytań w 
języku ojczystym)

• zapewnić dwujęzyczność materiału
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Podczas spotkania:

• wymieszanie grupy (zapewnione koncepcyjnie)

• uwidocznienie i zabezpieczenie kompetencji językowych i możliwości 
zaangażowania pośredników językowych

• tłumacze lub pośrednicy językowi, którzy komunikują grupie, że porozumiewanie 
się będzie funkcjonować

• zaangażowani członkowie zespołu i osoby prowadzące seminaria

• jasne, wspólnie ustalane reguły (współpraca oparta na zaufaniu)

• zapewnienie równego traktowania wszystkich osób

• zapewnienie chronionej przestrzeni poprzez: dobre komunikowanie ze strony 
zespołu; udostępnienie pomieszczeń, do których można się wycofać i ich podanie; 
wspólne ustalenia i uzgodnienia są wpisane w reguły

• wyważony stopień sterowania procesem spotkania (umożliwienie, a nie  
wymuszanie spotkania)

• uczenie społeczne i międzykulturowe są w centrum uwagi członków zespołu 

• uprzedzenia i stereotypy są identyfikowane i omawiane w razie ich wystąpienia 
(wykorzystanie szans do uczenia się)

• zwrócenie uwagi na historyczne i polityczne linie konfliktów

• promowanie tolerancji i antydyskryminacja jako cel spotkania

• edukacja europejska; integracja europejska jako warunek projektu3

• wspieranie różnorodnych (nieformalnych) kompetencji  (polityczno-partycypacyjne; 
społeczno-interaktywne; moralno-refleksyjne oraz metodyczne)

• kształtowanie wraz z młodzieżą procesu certyfikacyjnego prowadzącego do 
Youthpass (uświadomienie procesu dydaktycznego)

3 Patrz także katalog kryteriów edukacji europejskiej (Busch 2016).
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5. Tematy istotne dla polityki młodzieżowej – wybór

Od wielu lat partnerzy kooperacyjni Partnerstwa Strategicznego starają się lokować w 
treści seminariów tematy istotne dla polityki młodzieżowej. Równocześnie jest szereg 
przykładów seminariów, w których zdecydowanie z dziećmi i młodzieżą wspólnie 
poszukiwano efektywnych możliwości kształtowania i partycypacji w procesach  
politycznych i społecznych. Przykładem może być Agora Młodzieży (por. Busch 2016) 
Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum i Spotkań, Odrzańska Rada Młodzieży (por. 
Lucht 2014) i inne pomniejsze działania, które mają służyć wspieraniu partycypacji 
(por. Teichmüller 2014; 2015). Tematy istotne dla polityki młodzieżowej wydają 
się z jednej strony występować ze względu na bliskość treści spotkania i przestrzeni 
życiowej. W seminariach, w których młodzież zajmuje się swoją wsią lub regionem, 
wypowiedzi lub postulaty wygłaszane przez młodzież są konkretniejsze niż w  
przypadku zajmowania się tematami związanymi z polityką europejską. Równocześnie 
tematy te otwierają z kolei pola doświadczeń dla młodzieży, którą udało się pozyskać 
dopiero przez spotkanie. Nie w każdym temacie da się w pełni umożliwić młodzieży 
doświadczenie złożoności politycznych przestrzeni decyzyjnych. Edukator polityczny 
porusza się najpierw między przeciążeniem a nadmiernym uproszczeniem.  
Dlatego także tematy polityki młodzieżowej podlegają tej trudności. W kontekście  
pedagogicznym, który uzyskuje złożoność, a równocześnie zapewnia przekazanie treści, 
młodzież może zająć się tematami i samodzielnie generować swój język polityczny.

Jako przykłady tego rodzaju języka młodzieżowego można znaleźć różne  
aspekty. Na przykład katalog wymagań opracowany przez osoby uczestniczące w 
Odrzańskiej Radzie Młodzieży w 2014 roku. Widoczne się staje, jak wszechstronne są  
poszczególne postulaty młodzieży:

„Partycypacja”

1. Żądamy prawa głosu dla młodzieży w polityce!

2. Żądamy, by pytano młodzież o jej zdanie przy podejmowaniu decyzji, które jej 
dotyczą!

3. Żądamy praw wyborczych od 16 roku życia – po obu stronach Odry ! 
Współpraca polsko-niemiecka

4. Żądamy większej liczby polsko-niemieckich kooperacji!

5. Żądamy większej liczby polsko-niemieckich kooperacji w polityce regionalnej!  
Szkoła
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6. Żądamy szkoły podstawowej w każdej gminie!

7. Żądamy więcej kreatywności w szkole – więcej praktyki mniej teorii!

8. Żądamy indywidualnych zajęć, w centrum zainteresowania których znajdą się 
mocne strony uczennic i uczniów!

9. Żądamy szkoły, która nie będzie kształcić przyszłych pracowników, a pracodawców! 
Zdrowie

10. Żądamy większej liczby ośrodków zdrowia i lepszego dostępu do opieki zdrowotnej 
na obszarach wiejskich!

11. Żądamy dobrze wykształconego personelu medycznego!

12. Żądamy krótkiego czasu oczekiwania w ośrodkach zdrowia i szpitalach!

13. Żądamy zwolnienia z kosztów zakupu leków dla młodzieży, osób starszych 
i potrzebujących!        
Mobilność

14. Żądamy lepszej infrastruktury i poprawy mobilności

na obszarach wiejskich!

15. Żądamy lepiej rozbudowanej siatki połączeń w ramach osobowego transportu 
miejskiego!

16. Chcemy autobusu na telefon w regionie nadodrzańskim!  
Praca/wykształcenie

17. Chcemy lepszych perspektyw na przyszłość!

18. Żądamy szansy na znalezienie pracy!

19. Żądamy mniejszej ilości biurokracji dla młodych przedsiębiorców!

20. Żądamy lepszych szans na rozpoczęcie pracy dla absolwentów!

21. Żądamy zwolnień podatkowych dla młodych pracowników i przedsiębiorców!
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22. Żądamy mniejszej ilości biurokracji dla polsko-niemieckich przedsiębiorców! 
 
(Lucht 2014, 47)

Podczas trwającego jeszcze działania Blended Mobility (zakończenie 30.11.2016 r.; 
patrz także w następnym rozdziale), które także próbuje włączyć polsko-niemieckie 
gremium młodzieżowe do procesów decyzyjnych i uzyskać na nie wpływ, młodzież 
z Niemiec i Polski została zaproszona do określenia zagadnień, które mają być  
omawiane w ramach Polsko-Niemieckiego Parlamentu Młodzieżowego (29.11.2016 r. 
w Landtagu Brandenburgii). W październiku 2016 roku zostały omówione następujące 
obszary tematyczne:

• Tolerancja, szacunek, obchodzenie się z homofobią

• Rasizm i ksenofobia/ stereotypy i uprzedzenia między Polakami a Niemcami

• Współpraca kulturalna w obszarze przygranicznym

• Otwarcie systemu szkolnictwa na przygotowanie zawodowe (więcej praktyki, 
mniej teorii)

• Bezpieczeństwo (kradzieże w obszarze przygranicznym)

• Prawa kobiet (problematyka aborcyjna w Polsce)

• Migracja (uchodźstwo i azyl)

• Przyszłość Europy po BREXIT

• Partycypacja młodzieży, prawa wyborcze

• Wolny handel TTIP-CETA

• Przestrzeganie konstytucji (w odniesieniu do Polski)

• Rozdział państwa i kościoła (Polska)

Ten katalog odzwierciedla tematy, które w poczuciu młodych uczestniczek i uczestników  
bezpośrednio ich dotykają poprzez rzeczywistość, w której żyją i otoczenie. Nawet, jeśli 
po części wydają się abstrakcyjne (jak na przykład wolny handel i TTIP, przyszłość 
UE), to młodzież uważa, że te zagadnienia mają bezpośredni wpływ na ich życie.
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Inne przykłady tematów istotnych dla młodzieży można wyczytać z doboru działań, 
na jakie decyduje się młodzież, gdy zostanie zachęcona do regionalnego i społecznego 
zaangażowania się. W ten sposób na liście działań społecznych polsko-niemieckiej 
grupy, która przez rok wielokrotnie się ze sobą spotykała i w tym czasie występowała 
w swojej szkole i w okolicy na rzecz zagadnień społecznych, znalazły się takie punkty 
jak oferta z informacjami dla innych uczennic i uczniów, rodziców i nauczycieli na 
takie tematy, jak rasizm i homofobia, akcje zbierania datków, z których dochód był 
przekazywany na rzecz instytucji dla osób bezdomnych, aż po konkursy muzyczne 
i imprezy taneczne (por. Teichmüller 2014).

Tematy istotne dla młodzieży nie zawsze są uporządkowane w takiej kolejności 
jak na liście Odrzańskiej Radzie Młodzieży, nie zawsze też są ukierunkowane na 
aspekty społeczne, albo też młodzież nie zawsze ma świadomość, że poprzez swoją 
działalność angażują się aktywnie w kształtowanie swojej przestrzeni społecznej. To, 
co na przykład dla wspólnoty wiejskiej oznaczają regularne odwiedziny młodzieży 
w domu seniora i wspólne śpiewanie pieśni lub organizowanie gier z seniorami (por. 
Teichmüller 2015), nie podlega łatwej ocenie i nie da się definitywnie ująć pod hasłem 
„temat istotny dla polityki młodzieżowej”. Równocześnie nawet małe kroki zmieniają 
społeczeństwo jako całość, a spotkania zbliżają ludzi do siebie.

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arkadiusz Dziura
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Matthias Busch, Nikolaus Teichmüller

Rozwój szkół transnarodowych w  
europejskich regionach przygranicznych

1. Integracja europejska w regionach przygranicznych: Zadanie oświatowe, 
a nie samonapędzający się proces

Regiony przygraniczne są uważane za siłę napędową integracji europejskiej i „model dla 
Europy”. Takimi hasłami jak „Europa regionów”” zaklina się znaczenie i innowacyjność 
europejskich regionów przygranicznych. Jeśli wierzyć retoryce okolicznościowych 
przemówień, to obszary przygraniczne są gwarantem sukcesów gospodarczych  
i partycypacji obywateli. Podczas gdy w dobie globalizacji, jak to formułuje amerykański 
socjolog Daniel Bell, państwa narodowe są „za małe na wielkie problemy”, ale 
„zbyt duże na małe problemy życiowe”, instytucje regionalne dają szansę na to, by  
przemiany globalne kształtować „oddolnie”. Transgraniczne obszary ścisłej integracji 
szczególnie młodzieży i młodym dorosłym oferują lepsze widoki na przyszłość, jeśli 
chodzi o czas wolny, kształcenie zawodowe i transnarodowy rynek pracy. Dopiero 
tutaj, gdzie „Europa leży przed drzwiami” i gdzie ideę europejską można przeżywać 
i testować na co dzień w najbliższym otoczeniu, młodzi ludzie wreszcie mogliby w 
mikroskali „rozwijać centralne interkulturowe kompetencje kluczowe i kompetencje 
w działaniu na rzecz realnego życia w Europie” i budować tożsamość europejską (por. 
m.in. Wisser 2016, 24). 

Faktycznie odpowiedź na pytanie, czy regiony przygraniczne ze względu na swoją 
specyfikę przestrzenną oferują szczególne szanse na otwarte na świat, interkulturowe 
zrastanie się w Europie, może być różna. Sama bliskość przestrzenna jeszcze nie 
wystarcza. Liczne badania pokazują przykładowo, że dzieci i młodzież wyrastająca w 
bezpośredniej bliskości regionu przygranicznego często nie mają żadnego wyobrażenia 
na temat sąsiada lub jest ono stereotypowe (por. m.in. Matzdorf 2015). Neofunk-
cjonalistyczne wyobrażenia, że projektowi Europy właściwa jest inherentna logika 
ekspansywna, czyli że występuje automatyczna presja na działanie, aby nadal i ściślej 
kontynuować integrację, należy uważać za obalone.

Podczas gdy na płaszczyźnie współpracy politycznej współpracę utrudniają zróżnicowane 
struktury i kompetencje regionalnych instytucji, to przeszkodą dla budowy sieci w 
społeczeństwie obywatelskim, w szczególności na obszarach wiejskich, są przestrzenne 
rozwarstwienie i kiepska infrastruktura komunikacyjna. Drogi na obszarach wiejskich 
są długie. Mieszkanie i miejsce pracy, szkoła i możliwości spędzania czasu wolnego, 
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często są bardzo od siebie oddalone i ze względu na słabo rozwiniętą ofertę lokalnej 
komunikacji publicznej – w szczególności tej transgranicznej – dzieci i młodzież w 
zasadzie nie jest w stanie samodzielnie do nich dotrzeć. Do tego dochodzą bariery 
językowe utrudniające wzajemne kontakty. Język sąsiada regionalnego często jest 
nieznany lub lub włada nim tylko jedna za stron, ucząc się go w szkole. Co ciekawe 
także brak świadomości regionalnej odbija się negatywnie na integracji europejskiej. 
W regionach przygranicznych, w których brakuje utożsamiania się z regionem,  
dominuje zjawisko odpływu ludzi, regionalne tożsamości są praktycznie niewykształcone, 
gotowość do współpracy transgranicznej jest niska. Warunkiem wykształcenia 
się świadomości międzyregionalnej, transnarodowej, jest świadomość regionalna.  
Ostatecznie okazuje się, że odczuwane zdystansowanie kulturowe, wzajemne  
negatywne stereotypy i uprzedzenia hamują rozwój transgranicznego społeczeństwa 
obywatelskiego. Ich przyczyna leży przy tym w szczególności w braku wiedzy 
o sąsiedzie i jego kulturze. 

Tym samym integracja europejska w regionach przygranicznych to nie samonapędzający 
się proces, lecz złożone zadanie, które stanowi wyzwanie także albo przede wszystkim 
dla edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Lekkomyślnym byłoby pozostawić kontakty  
interkulturowe przypadkowi, zwłaszcza że da się udowodnić korelację między brakiem 
kontaktów a resentymentami. Te uczennice i uczniowie, którzy nie mają żadnych 
kontaktów z krajem sąsiednim albo jest on bardzo słaby, demonstrują silniejsze 
uprzedzenia, poczucie wyobcowania i zagrożenia w stosunku do innej kultury niż 
własnej niż te osoby, które posiadają do niej liczne punkty odniesienia (por. Matzdorf 
2015). To, czy dzieci i młodzież przeżywają swój region przygraniczny jako przestrzeń 
do transnarodowego działania, to, czy oraz jak potrafią oni wykorzystać szczególne 
szanse wynikające z bliskości granicy, często zależy więc od ofert edukacyjnych  
i struktury nadarzających się możliwości oferowanych im przez szkołę, politykę  
i społeczeństwo obywatelskie.

2.  Szanse szkół przygranicznych: Rozwój szkół transnarodowych w projekcie 
„Translimes”

Gdy szkoły przygraniczne chcą podjąć postawione przed nimi zadanie polegające na 
tym, aby uczennice i uczniów uczynić zdolnymi do samodzielnego, otwartego życia 
w Europie, to w regionach przygranicznych pojawiają się specyficzne możliwości 
i szanse. Są to z jednej strony oferty nauczania interkulturowego i uczenia się 
języka sąsiadów – który można nabyć w społecznej wielojęzyczności regionu przy-
granicznego nie jako język szkolny, lecz w formie codziennej praktyki językowej, 
przykładowo w naturalnych sytuacjach językowych lub w dwunarodowych tandemach 
osób uczących się i nauczanych. Z drugiej strony potrzebne są treści dydaktyczne 
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umożliwiające zajmowanie się własnym regionem w sposób budujący tożsamość oraz 
zajmowanie się regionem i kulturą kraju sąsiedniego. Poznawanie sąsiada, niwelowanie 
uprzedzeń i skracanie dystansu kulturowego może odbywać się z jednej strony poprzez  
wycieczki, partnerstwa i kooperacje transnarodowe. Z drugiej strony być może warto 
byłoby opracować dydaktycznie regionalne treści edukacyjne oferowane przez dany 
region. Możliwe, że występują liczne lokalne bogactwa edukacyjne, od zabytków 
kultury poprzez historię regionalną, aż po lokalnych artystów, zakłady lub problemy 
transregionalne, które z pewnością warte są wydobycia i wymodelowania w sposób 
dydaktycznie produktywny na potrzeby różnych przedmiotów nauczania. W końcu 
szkoły przygraniczne, zupełnie inaczej niż w przypadku szkół w głębi kraju, mogą 
stworzyć struktury, które uczennicom i uczniom otworzą szansę na partycypację w 
procesach kształtowania regionów transnarodowych i stworzą okazje do zapoznania się 
z krajem sąsiednim. Możliwość uczestniczenia w lokalnych procesach negocjacyjnych 
i doświadczenia własnej skuteczności jako osoby współkształtującej własny region, 
wspiera tożsamość regionalną, wzmacnia kompetencje do działań demokratycznych 
i interkulturowych i poprawia jakość decyzji w polityce komunalnej.

Do tego, aby szkoły przygraniczne mogły wykorzystać szanse regionu przygranicznego, 
wymaga rozwoju szkół transnarodowych, które będą systemowo korzystać z inter-
kulturowych bogactw edukacyjnych w życiu szkolnym, nauczaniu przedmiotowym 
i w partnerstwach pozaszkolnych. 

W ramach projektu kooperacji między Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum 
Edukacji i Spotkań oraz Katedrą Nauk Politycznych Politechniki w Kaiserslautern 
od dwóch lat pięć szkół z polsko-niemieckiego regionu przygranicznego uzyskuje  
wsparcie przy rozwijaniu takiego profilu szkoły transnarodowej. W projekcie Translimes 
zazębiają się takie komponenty, jak opracowywanie zajęć i rozwój szkoły, w którym 
udział bierze cała społeczność szkolna, w poszczególnych szkołach oraz międzyszkolna 
kooperacja szkół z Polski i Niemiec w regionie przygranicznym. Przy wsparciu Fundacji 
F.C. Flicka oraz Federalnej Centrali Kształcenia Obywatelskiego polscy i niemieccy 
nauczyciele są w tym celu dokształcani w ponadszkolnych modułach i budowane są 
sieci wraz z partnerami pozaszkolnymi w regionie. 

Celem projektu Translimes jest rozwój szkół, których zadaniem będzie aktywne 
wykorzystanie szans polsko-niemieckiego regionu przygranicznego podczas zajęć 
szkolnych i w ramach życia szkoły, uczestnictwo w sieciach regionalnych i konkretne 
wspieranie kompetencji interkulturowych i specjalistycznych poprzez zajęcia  
szkolne, projekty i kooperacje, co ma umożliwić uczennicom i uczniom życie w 
otwartości na świat w obrębie społeczeństwa obywatelskiego i rynku pracy w regionie  
przygranicznym. Misja i programy nauczania opracowane przez poszczególne szkoły 
zgodnie z ich specyficznymi uwarunkowaniami i potrzebami mają pokazywać, jak 
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konkretnie realizować w szkole i żyć na co dzień ideą Europy regionów – tolerancyjnej 
i przezwyciężającej granice. 

Taki profil szkoły transnarodowej można wprowadzić w szkole w sposób trwały  
i żywotny tylko wówczas, gdy będzie on rozwijany długofalowo w ukierunkowanym 
na zasoby i współprowadzonym przez wszystkie zainteresowane osoby procesie 
kształtowania i stopniowo implementowany. Po udanym wprowadzeniu i odpowiednim 
zakomunikowaniu stanowi on nie tylko decydującą przewagę dla danej szkoły poprzez 
lepsze postrzeganie z zewnątrz, lecz poprawia również do wewnątrz takie czynniki, 
jak jakość zajęć, kulturę uczenia, zadowolenie z pracy i współpracę koleżeńską.

Punkty zaczepienia dla nauczania interkulturowego występują na wszystkich 
płaszczyznach życia szkolnego. Transnarodowe tematy da się włączyć we wszystkie 
przedmioty i programy nauczania. Można stworzyć ofertę językowych grup roboczych 
lub szkolenia interkulturowe, dni projektowe, wycieczki czy też partnerstwa szkolne. 
Święta kulturalne w kraju sąsiednim można obchodzić także we własnej szkole, oferty 
takie jak praktyki zakładowe lub orientację zawodową także można przygotowywać 
w formie transnarodowej. 

Aby wyjaśnić efekt, jaki oferuje profil szkoły, który uwzględnia oferty interkulturowe, 
regionalne w toku edukacji uczennicy i ucznia, w projekcie został zastosowany obraz 
pochodzący z rozwoju szkół w Japonii przedstawiający partyturę zajęć szkolnych. 
Tak, jak partytura opisuje wkład każdego pojedynczego muzyka w sukces koncertu 
 i porządkuje go w sensie chronologicznym, tak transnarodowa partytura zajęć  
szkolnych określa wkład każdego przedmiotu, każdej wspólnoty roboczej i partnerstwa 
szkolnego w powodzenie trwałej transkulturowej pracy edukacyjnej. 

Afrykańskie przysłowie „Do wychowania dziecka potrzebna jest cała wieś” dotyczy 
także edukacji transnarodowej. Odnoszenie rozwoju w sposób wyizolowany tylko 
do kontekstu wewnątrzszkolnego oznaczałoby zmarnowanie potencjału regionu 
przygranicznego. Szkoła nie jest w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniu nauczania 
transnarodowego. Potrzebuje ona partnerów w regionie. Idea lokalnych krajobrazów 
edukacyjnych lub programów jak „Uczące się regiony” – przy wszystkich różnicach 
w konkretnej koncepcji – od kilku lat polega na budowaniu sieci różnych aktorów 
gminy na rzecz wspólnych wysiłków edukacyjnych (por. m.in. Tippelt 2009). Celem 
jest otwarcie szkoły na gminę i ustalenie tych miejsc i aktorów, z którymi i poprzez 
których można inicjować autentyczne sytuacje edukacyjne, aby w ten sposób poprawiać 
warunki edukacji. Uczenie odbywa się wszędzie i w dzisiejszych czasach nie można 
go redukować do procesów edukacji formalnej w sali lekcyjnej. Zasadą krajobrazów 
edukacyjnych jest więc umożliwianie uczenia się w autentycznych miejscach i w 
procesach edukacji nieformalnej i pozaformalnej.
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Szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie sytuacje edukacyjne są silniej rozproszone, 
warto propagować ideę budowy sieci różnych sytuacji edukacyjnych, aby wytworzyć 
budujące tożsamość odniesienia regionalne. Można się uczyć w ratuszach, zakładach 
rzemieślniczych, muzeach i placówkach kształceniowych, w zabytkach kultury, na łonie 
przyrody lub na rynku, gdy przebywające tam uczennice i uczniowie samodzielnie, 
z klasą lub w kooperacji z aktorami edukacji pozaszkolnej, prowadzą obserwacje, 
wywiady lub eksperymentują.

Jeśli nie ograniczać tej myśli tylko do kontekstu narodowo-lokalnego, lecz postarać 
się o partnera po drugiej stronie granicy, to można stworzyć struktury dla sytuacji 
edukacyjnych, które będą zachęcać do poznawania regionu sąsiedniego i zakorzenią 
tożsamość wspólnego, pozbawionego granic, regionu przygranicznego. Często po 
drugiej stronie granicy pojawiają się nawet sytuacje edukacyjne, których nie posiadają 
szkoły w kontekście narodowym.

3. Transnarodowe krajobrazy edukacyjne – pierwsze wyniki i perspektywa na 
przyszłość

Projekt Translimes pozostaje aktualnie w fazie testowania powstałych do tej pory 
jednostek dydaktycznych, formatów projektowych i kooperacji. W lutym 2016 roku 
odbyła się poza tym, w ramach projektu, międzynarodowa konferencja specjalistyczna 
„Bezgraniczna sieć szkół” – Tworzenie i kształtowanie transnarodowych  
krajobrazów edukacyjnych w europejskich regionach przygranicznych, podczas której  
zaprezentowano pierwsze wyniki rozwoju szkół i zaproszono do wymiany ze szkołami 
i projektami z innych europejskich regionów przygranicznych. Celem konferencji było 
poznanie dobrych przykładów udanej transnarodowej pracy edukacyjnej i wspólna 
dyskusja o trudnościach i możliwościach działań oraz o specyfice określonych regionów. 
Podczas warsztatów około 70 osób uczestniczących w konferencji mogło dowiedzieć 
się o doświadczeniach z siedmiu różnych europejskich projektów edukacyjnych. Poza 
polsko-niemiecką, niemiecko-francuską, niemiecko-duńską i niemiecko-luksemburską 
kooperacją szkół przedstawiono przykładowo również projekty transnarodowe na 
Warmii i Mazurach oraz lokalne projekty partycypacyjne między Polską, Białorusią 
i Ukrainą.

Mimo wszelkich różnic okazało się, że poza pojedynczymi trudnościami w 
przedsięwzięciach transnarodowych zdecydowanie przeważają entuzjazm i sukcesy. 
Poza motywami ideowymi, będącymi udziałem wszystkich projektów, procesy rozwoju 
szkół transnarodowych oferują dodatkowo zainteresowanym regionom całkiem realną 
wartość dodaną. Lepsza infrastruktura edukacyjna powinna przyciągać młode rodziny, 
podwyższyć zdolność do edukacji i sprawić, że gmina stanie się atrakcyjną lokalizacją 
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inwestycyjną. Szkoły poprzez swój atrakcyjny profil w okresie przemian demograficznych 
obiecują sobie lepszy popyt i zapewnienie bytu jako placówka. Partycypacyjny 
proces rozwoju szkół wspiera ponadto kooperację koleżeńską i zadowolenie wśród 
osób zainteresowanych. Projekty transnarodowe wydają się udane i żywotne przede 
wszystkim tam, gdzie udaje się na jak najniższej płaszczyźnie zintegrować edukację 
międzykulturową nie jako element dodatkowy, jako uzupełnienie i dodatkową treść 
edukacyjną, lecz raczej jako treść pierwotną, która jest już zawarta w istocie dyscypliny, 
w poszczególnych przedmiotach nauczania i istniejących strukturach. W ten sposób 
w transnarodowych krajobrazach edukacyjnych i profilach szkół europejska integracja  
dokonuje się nie jako świadomy, elitarny proces, lecz jako niezamierzony skutek  
uboczny działań, które nie są zadekretowane jako normatywne, lecz stanowią „banalną 
codzienność”.

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arkadiusz Dziura  
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Tomasz Lis

Euroregion Pro Europa Viadrina jako 
międzykulturowe pole współpracy  
transgranicznej między Polakami i Niemcami1

 
1. Wprowadzenie

Stosunki polsko-niemieckie są przedmiotem licznych dyskusji politycznych i wywodów 
historycznych. Niemniej jednak stanowią one również codzienność polsko-niemieckiego 
regionu przygranicznego, który od roku 1945 istnieje w zupełnie nowej postaci. 
Zarówno gospodarczy, jak i społeczno-kulturalny charakter obszaru położonego nad 
Odrą i Nysą Łużycką oraz jego kontekst historyczny wskazują na pewną złożoność, 
która w obliczu integracji europejskiej może stanowić z jednej strony wyzwanie, 
z drugiej zaś szansę. Bilans tych wyzwań i szans ma swoje ujście we współpracy 
transgranicznej na poziomie regionalnym, która odzwierciedla nową jakość regionów 
przygranicznych funkcjonujących jako euroregiony.      
 

2. Problematyka graniczna – refleksje2 

Granice wyznaczają bądź oddzielają określone terytoria, chronią żyjących w ich obrębie 
mieszkańców, ustanawiają wpływy władzy, gwarantują pokój lub też wywołują wojny. 
Ponieważ wraz z upływem czasu próbowano przypisywać granicom różne znaczenia, 
śmiało można stwierdzić, że tkwi w nich swoisty potencjał dynamiczny. 

Dynamika tych granic jest dziełem człowieka: zmieniamy ich przebieg, umacniamy lub osłabiamy 
je, zmieniamy ich jakość, raz przypisujemy im funkcję oddzielającą, a innym razem funkcję łączącą, 
możemy je otwierać albo zamykać, wreszcie możemy marzyć o granicach hermetycznych lub 
o likwidacji wszystkich granic. (Hecker 2006, 11: tłum. z niem. B. Myczko)

W większości przypadków granice kojarzone są z liniami oddzielającymi obszary 
geograficzne. W żadnym wypadku nie oznacza to jednak, że rola granic sprowadza się 
jedynie do procesów podziału. Granice zaznaczają raczej istniejące różnice niż dzielą. 

1 Niniejszy artykuł stanowi część rozdziału dotąd nieopublikowanej rozprawy doktorskiej (por. Lis 2015). W 
najbliższym czasie planuje się opublikowanie całości rozprawy.

2 Rozdziały 2, 3 i 5 stanowią poprawioną i uzupełnioną wersję wybranych rozdziałów opublikowanego wcześniej 
artykułu (por. Lis 2012c, 11-18).
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3 O postrzeganiu Zakonu Krzyżackiego przez Polaków i Niemców pisze np. Tazbir 1992, 28-34.

Jednocześnie powodują powstawanie obszarów, na których spotykają się i komunikują 
ze sobą mieszkańcy regionów przygranicznych, tworząc wspólnie rzeczywistość, 
która jest przestrzenią przejściową pomiędzy tym, co własne a tym, co obce. Jednak 
intensywność kontaktów między mieszkańcami obszarów nadgranicznych nie zawsze 
jest taka sama.

Zagęszczenie określonych czynników etnicznych, społecznych czy prawnych lub zbieżność z 
naturalną specyfiką przestrzenną (z rzekomo «naturalnymi» granicami) wzmacnia albo osłabia 
oczywistość dostępnych granic bądź ich rzekomo usankconowane użytkowanie; jednocześnie 
jest to dowód na to, iż w procesie historycznym granice są zmienne, i to zarówno pod względem 
znaczenia, jak i rzeczywistego przebiegu w terenie. (Jacobmeyer 2007, 33; tłum. z niem. T. Lis)

To z kolei ma duży wpływ na strukturę i dynamikę społeczeństwa granicznego, 
przed którym otwierają się nowe możliwości działania generujące specyficzne 
wzorce zachowania (por. Medick 1993 cyt. za Nothnagle 1996, 23-24). Bardzo 
obrazowo można scharakteryzować to na przykładzie granicy polsko-niemieckiej, 
której przebieg zmieniano wielokrotnie na przestrzeni wieków.    
 

3. Granica polsko-niemiecka

Do pierwszych formalnych kontaktów polsko-niemieckich doszło najprawdopodobniej 
w X wieku, w czasach niemieckiej ekspansji na wschód, która natrafiła na aspiracje 
nowo powstałego państwa polskiego w kierunku zachodnim. Początkowo Polaków 
i Niemców łączyły, najogólniej mówiąc, pokojowe stosunki. Wydarzeniem o dużym 
znaczeniu był akt zawarty w Gnieźnie w 1000 roku – rezultat spotkania cesarza Ottona 
III z późniejszym królem Polski Bolesławem Chrobrym, które dzięki anulowaniu 
wszystkich zobowiązań trybutowych wobec Świętego Cesarstwa Rzymskiego (por. 
np. Jäger-Dabek 2006, 27) i ustanowieniu rozbudowanej struktury kościelnej w Polsce 
było wyrazem wsparcia dla powstającego państwa polskiego i przypieczętowaniem 
polsko-niemieckiej przyjaźni, choć wzbierające na sile od połowy XII wieku osadnictwo 
niemieckie doprowadziło do ambiwaletnych procesów demograficznych – zarówno 
asymilacji, jak i wypierania (por. Khan 2004, 311-312). 

Od początku XIII wieku (a dokładnie od 1226 roku) można mówić o aktywności 
Zakonu Krzyżackiego w pobliżu granicy polsko-niemieckiej, którego polityce przez 
wielu Polaków był przypisywany militarno-ekspansywny charakter, co nierzadko 
powadziło do konfliktów zbrojnych3. W okresie między II pokojem toruńskim, 
zawartym w 1466 roku, a I rozbiorem Polski w 1772 roku nie miały miejsca żadne 
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warte wspomnienia spory militarne między Polską a Niemcami. W latach 1697-1763 
władcy z dynastii saskiej zasiadali nawet na polskim tronie4. Granica polsko-niemiecka 
uchodziła w przeciągu tych 300 lat za prawdzie pokojową granicę. Sprzyjało to rozwo-
jowi międzykulturowej społeczności granicznej, zwłaszcza w czasach intensywnej 
niemieckiej polityki kolonizacyjnej i urbanizacyjnej w XIII wieku. Sytuacja ta uległa 
diametralnej zmianie wraz z rozbiorami Polski pod koniec XVIII wieku, kiedy to 
Prusy i Austria wzięły wraz z Rosją udział w likwidacji państwa polskiego, zajmując 
jego terytoria. W następstwie tych wydarzeń prowadzono politykę germanizacyjną 
bądź rusyfikacyjną, której celem było ustanowienie języka niemieckiego lub języka 
rosyjskiego oficjalnym językiem komunikacji między Polakami. Ponieważ realizacja 
tych zamiarów nie mogła przebiegać bez przeszkód, władze zaborcze i okupacyjne 
uciekały się do różnych środków represji, aby nie tylko ograniczyć, ale także w miarę 
możliwości całkowicie wyeliminować użycie języka polskiego w instytucjach publi-
cznych, takich jak urzędy czy szkoły, oraz w życiu codziennym. 

Szczególną fazę (1872-1885) w niemieckiej polityce względem Polski stanowił Kultur-
kampf. Konfrontacja polsko-niemiecka została jednocześnie zaostrzona przy pomocy 
motywów religijnych i narodowych. To właśnie na ten czas przypada wykreowanie 
obrazu „złego Niemca” (por. Nowak/Wrzesińska 2009, 79). Te zatrute stosunki 
utrwaliły się wraz z nowym ustanowieniem granic tuż po I wojnie światowej. W 
okresie międzywojennym wielokrotnie dochodziło do rozdźwięków, zwłaszcza wtedy, 
kiedy poruszana była kwestia ostatecznego przebiegu granicy polsko-niemieckiej. 
Doświadczenia II wojny światowej przyniosły ze sobą dalsze pogorszenie i wypaczenie 
sąsiedzkich stosunków. 

Wzajemna nieufność i nienawiść były w okresie powojennym podsycane przez 
propagandę socjalistyczną w Polsce oraz przez towarzystwa ziomkowskie w RFN 
(por. Nothnagle 1996, 25-26; Nowak/Wrzesińska 2009, 90). Tym niemniej w 1950 
roku doszło do podpisania układu zgorzeleckiego o wytyczeniu granicy między 
Niemiecką Republiką Demokratyczną a Rzeczpospolitą Polską5, a w 1970 roku 
traktatu granicznego w Warszawie między Republiką Federalną Niemiec a Polską 
Rzeczpospolitą Ludową. Tym samym oficjalnie uznano przebieg granicy wzdłuż 
Odry i Nysy Łużyckiej.6 Dzięki chwilowemu otwarciu granicy oraz podjęciu nowych 
kroków w kierunku współpracy stosunki polsko-niemieckie uległy relatywnej nor-

4 Chodzi tu o tzw. czasy saskie w Polsce, kiedy w ramach polsko-saskiej unii personalnej władcami  
Rzeczpospolitej Obojga Narodów byli August II Mocny i August III Sas z saskiej dynastii Wettynów.

5 Nazwę „Polska Rzeczpospolita Ludowa” wprowadzono oficjalnie dopiero w 1952 roku, mimo iż Polska była 
państwem o ustroju socjalistycznym już od roku 1944 (de facto) / 1945 (de iure).

6 Stosunki polsko-niemieckie do 1990 roku miały charakter trójstronnych relacji na linii PRL – NRD – RFN 
(Söhner 2011, 156-157). Dużą rolę w tym kontekście odegrały jednak próby podjęcia dialogu, spośród których 
list biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku oraz uklęknięcie Willy`ego Breandta w Warsza-
wie w 1970 roku stały się ważnymi symbolami pojednania polsko-niemieckiego (por. Kosmala 2009, 132-135; 
Felsch/Latkowska 2012, 396-414; Asmussen 2014, 59-69).
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malizacji w latach siedemdziesiątych XX wieku. Ta „idylla” trwała jednak zaledwie 
10 lat, ponieważ w obliczu zwiększającego się wpływu „Solidarności”  kontakty z 
Polską ze strony NRD zostały ograniczone, a granica stała się na powrót szczelna. 

Dopiero przełom 1989 roku, upadek ZSRR, demokratyzacja Polski i zjednoczenie 
Niemiec (1990) otworzyły nowy rozdział w stosunkach polsko-niemieckich.7 Zostały 
one pogłębione i rozwinięte dzięki podpisaniu traktatu granicznego, tym razem między 
Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską (1990), jak i przystąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej (2004) oraz do Układu z Schengen (2007). Stosunki 
te miały bezpośredni wpływ na charakter granicy. Wszystko to doprowadziło do 
odnowienia dialogu między obydwoma państwami,8 które mogą dziś rozmawiać nie 
tylko o przeszłości i teraźniejszości, ale także o wspólnej przyszłości, zwłaszcza w 
regionie przygranicznym.

4. Podstawy współpracy transgranicznej

Współpraca polsko-niemiecka w regionie przygranicznym występuje pod wieloma 
postaciami. Zgodnie z wytycznymi europejskiej polityki integracyjnej regiony 
przygraniczne zostały podzielone na euroregiony, czyli transgraniczne jednostki 
terytorialne. Tym samym są one najbardziej zinstytucjonalizowaną formą współpracy 
transgranicznej między organami samorządów terytorialnych sąsiadujących państw 
(por. Żurek 2003, 108; Małuszyńska/Gruchman 2006, 247).9 Każdy euroregion 
jest zobowiązany do propagowania idei europejskich wśród swoich mieszkańców 
oraz do wspierania obustronnego rozwoju kulturalnego i gospodarczego.

Podpisana w 1980 roku w Madrycie „Europejska konwencja ramowa o współpracy 
transgranicznej między związkami i władzami terytorialnymi” reguluje zadania 
eurioregionów. Współpraca transgraniczna została zdefiniowana w niej jako  

7 Ten nowy rozdział w stosunkach polsko-niemieckich charakteryzował się modyfikacją postrzegania przeszłości w obu 
krajach (np. w odniesieniu do wypędzeń i pogromów Żydów) oraz wynikającą z tego redefinicją pojęcia „Europa”. Należy 
wspomnieć także o niemieckim wsparciu Polski w jej drodze do Unii Europejskiej, co miało duże znaczenie w procesie 
polsko-niemieckiego zbliżenia (por. Żytyniec 2006, 101-103). Por. także np. Kosmala 2009, 136-141; Wolff-Powęska 
2004, 49-64.

8 Zagadnienie polsko-niemieckiego zbliżenia w regionie przygranicznym porusza np. Aischmann 1993, 32-54.
9 Należy wspomnieć przy tej okazji o „Rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej”. Odpowiadającą podstawę 
prawną w Polsce stanowią uchwalona przez Sejm „Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu 
współpracy terytorialnej“ oraz opublikowane „Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 
2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej“. Pierwsze 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej odejmujące terytorium Polski nazywa się TRITIA i powstało 
3 grudnia 2012 roku z inicjatywy polsko-czesko-słowackiej (por. https://ewt.slaskie.pl/article/1374232424 [dostęp: 
21.10.2016]). Pełny tekst ustawy i rozporządzeń można znaleźć w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1082&from=DE [dostęp: 21.10.2016] http://dziennikustaw.gov.pl/
DU/2008/s/218/1390/1 [dostęp: 21.10.2016] oraz http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/105/875/1 [dostęp: 21.10.2016].
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każde wspólnie podjęte działanie mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów 
między wspólnotami i władzami terytorialnymi10 dwóch lub większej liczby Umawiających się 
Stron, jak również zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecznych do realizacji takich 
zamierzeń. Współpraca transgraniczna organiczona jest ramami właściwości wspólnot i władz 
terytorialnych, w sposób określony przez prawo wewnętrzne. (Rada Europy 1980 [Dziennik 
Ustaw 1993], art. 2 ust.1)11

Przyjęta przez Polskę w 1995 roku „Europejska Karta Regionów Granicznych  
i Transgranicznych”12 także charakteryzuje współpracę transgraniczną.

Granice są „bliznami historii”. Współpraca transgraniczna pomaga w łagodzeniu niekorzystnych 
skutków istnienia owych granic, a także w przezwyciężaniu skutków położenia terenów 
przygranicznych na narodowych obrzeżach państw oraz służy poprawie warunków życiowych 
osiadłej tam ludności. Współpraca ta obejmować powinna wszystkie dziedziny życia  
kulturalnego, społecznego i gospodarczego, a także rozwoju związanej z nimi infrastruktury. (...) 
Służy bowiem urzeczywistnianiu zasad prawa międzynarodowego na dającym się przejrzyście 
i regionalnie objąć obszarze pogranicza. Współpraca instytucji publiczno-prawnych poniżej 
szczebla ogólnopaństwowego oraz pomiędzy różnymi grupami ludności prowadzona ponad 
wytyczonymi granicami państw wspiera pokój, wolność, bezpieczeństwo i przestrzeganie praw 
człowieka oraz ochronę mniejszości etnicznych i narodowych. (Stowarzyszenie Europejskich 
Regionów Granicznych 2004, 3)

Podkreśla się ponadto, że współpraca transgraniczna odnosi się do kooperacji istniejącej 
między regionalnymi organami (np. starostwami, urzędami miasta, urzędami gminy, 
sołectwami, kuratoriami) i instytucjami (np. szkołami, placówkami kształceniowymi, 
stowarzyszeniami, organizacjami) oraz obywatelami mieszkającymi po obu stronach 
granicy.13 W ten sposób przyjmuje ona wymiar raczej terytorialny niż państwowy, a 
znajomość i zrozumienie specyfiki sąsiada oraz subsydiarność i partnerstwo między 
płaszczyzną europejską, państwową, regionalną i lokalną są warunkami jej sukcesu. 
Przecież dopiero zniwelowanie wzajemnych uprzedzeń i pokonanie różnorodnych 

10 „(...) wyrażenie «wspólnoty i władze terytorialne» odnosi się do jednostek, urzędów i organów realizujących 
zadania lokalne i regionalne oraz uważanych za takie przez prawo wewnętrzne każdego państwa.” (Rada Europy 
1980 [Dziennik Ustaw 1993], art. 2 ust. 2) 

11 Wersję polską „Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między związkami i władzami 
terytorialnymi” sporządzonej 21 maja 1980 roku i opublikowanej w Dzienniku Ustaw 10 marca 1993 roku można 
znaleźć w Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930610287 [dostęp: 21.10.2016].

12 Dokument ten został uchwalony przez Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG) 20 listopada 
1981 roku. W związku ze zmianami politycznymi roku 1989, coraz większym uczestnictwem państw Europy 
Środkowo-Wschodniej w różnych formach współpracy transgranicznej i postępującymi przekształceniami 
wewnętrznych i zewnętrznych granic Unii Europejskiej w wyniku kolejnych etapów rozszerzania Unii Euro-
pejskiej zaktualizowano go 1 grudnia 1995 roku i 7 października 2004 roku. Aktualna wersja polska dostępna 
jest w Internecie: http://docplayer.pl/7365320-Europejska-karta-regionow-granicznych-i-transgranicznych-
nowelizacja.html [dostęp: 21.10.2016].

13 O polskich podstawach prawnych współpracy transgranicznej na poziomie samorządów terytorialnych pisze 
np. Kaczmarek 2006, 106-107.
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barier między sąsiadującymi społeczeństwami regionów przygranicznych umożliwia 
przekształcenie ich w wewnątrzeuropejskie obszary regionalnego zróżnicowania w 
jednoczącej się Europie (por. Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przygranicznych 
2004, 3-6). Współpraca transgraniczna ma na celu przede wszystkim zrównoważenie 
warunków życia po obu stronach granicy. Jej długofalowy charakter można zapewnić 
dzięki realizacji konkretnych przedsięwzięć odpowiadających sformułowanym w 
„Europejskiej Karcie Regionów Granicznych i Transgranicznych” celom współpracy 
transgranicznej. Do najważniejszych z nich należą następujące cele (por. Stowarzyszenie 
Europejskich Regionów Przygranicznych 2004, 8-12):14

• stworzenie nowej jakości granicy (np. przez rozwój struktur kooperacji, procedur 
i narzędzi, które niwelują stereotypy, przeszkody i bariery oraz ograniczają 
hermetyczność granicy) i wygładzenie szwów europejskiej polityki zagospodarowania 
przestrzennego (np. przez włączenie spójności terytorialnej do przyszłej polityki 
Unii Europejskiej),

• pokonanie deficytów położenia granicznego i wykorzystanie szans w formie poprawy 
infrastruktury (np. przez wspólne i dopasowane planowanie przestrzenne, budowę 
i rozbudowę transgranicznych sieci transportowych i obiektów infrastruktury, jak 
np. dróg, autostrad, linii kolejowych, szlaków żeglugowych, dworców kolejowych 
i autobusowych, lotnisk, portów itd.) oraz wspieranie atrakcyjności regionów i 
wspólnego rozwoju gospodarczego (np. przez wspieranie wzrostu gospodarczego 
i ruchu granicznego, prowadzenie uzgodnionej polityki gospodarczej i polityki 
rynku pracy, zastosowanie wspólnych koncepcji i strategii rozwoju, co zwiększa 
równowagę gospodarczą, eliminuje wynikające z nadgranicznego położenia różnice 
i prowadzi do poprawy współpracy małych i średnich przedsiębiorstw, powstawania 
nowych relacji producentów i dostawców, niwelowania typowych dla regionu słabości 
konkurencyjnych, promocji transgranicznych inicjatyw w zakresie kształcenia 
zawodowego, tworzenia wspólnych służb komunalnych i zdrowotnych, ośrodków 
pomocy społecznej itd.),

• doskonalenie transgranicznej ochrony środowiska i przyrody (np. przez podejmowanie  
transgranicznych kroków ochrony środowiska i przyrody zorientowanych na walkę z 
zanieczyszczeniem powietrza i wody czy hałasem, ograniczanie ilości odpadów, ich 
recykling i utylizację, zapobieganie negatywnym skutkom zjawisk przyrodniczych, 
przede wszystkim na terenach zagrożonych powodzią itd.),

• wspieranie transgranicznej współpracy kulturalnej (np. przez przekazywanie 

14 Poszczególne cele współpracy transgranicznej oraz wybrane sposoby ich realizacji zostały przedstawione w 
oparciu o „Europejską Kartę Regionów Granicznych i Transgranicznych” oraz literaturę przedmiotu (por. 
Żurek 2003, 108; Małuszyńska/Gruchman 2006, 248-249).
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wiedzy na temat geograficznych, strukturalnych, gospodarczych, społecznych, 
kulturalnych i historycznych uwarunkowaniach regionu przygranicznego, wymianę 
kulturalną i rozwój turystyki oraz ochrone dziedzictwa kulturowego itd.),

• urzeczywistnienie subsydiarności i partnerstwa (np. przez podtrzymywanie kon-
taktów miedzyludzkich po obu stronach granicy, wspieranie transgranicznych 
sieci, udoskonalanie procesu uzgodnień i zintensyfikowanie współpracy między 
europejskimi, państwowymi, regionalnymi, lokalnymi ośrodkami decyzyjnymi itd.).

W dobie postępujących procesów granicznych współpraca transgraniczna przyczynia się 
do zrastania się wspomnianych wcześniej „blizn historii”. Polskę oplata sieć euroregionów, 
tak iż w każdym, wspólnym z przynajmniej jednym z sąsiadujących państw, regionie 
przygranicznym może być realizowana współpraca trans graniczna. Euroregion Pome-
rania, Euroregion Pro Europa Viadrina, Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr i Euroregion 
Nysa to obszary intensywnej polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej. Euroregion 
Pro Europa Viadrina stanowi zaś główny punkt odniesienia dla opisanych w niniejszym 
artykule przykładów współpracy transgranicznej między Polakami i Niemcami.

5. Współpraca transgraniczna w Euroregionie Pro Europa Viadrina

Rozciągający się na obszarze ok. 10 000 km2 Euroregion Pro Europa Viadrina, 
który został utworzony w 1993 roku i który obejmuje 51 podmiotów po obu stronach 
Odry (w tym 28 polskich i 23 niemieckie) z ponad 800 000 mieszkańców, leży 
dokładnie w środkowej części polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego. Jego 
międzykulturowy charakter jest wynikiem wzajemnego oddziaływania elementów 
polskich i niemieckich w różnych dziedzinach życia publicznego, czego powodem 
jest położenie geopolityczne i kontekst historyczny dzisiejszego Euroregionu Pro 
Europa Viadrina, które wskazują na jego przynależność do różnych form polskiej i 
niemieckiej państwowości.

Do początku XVIII wieku (do 1701 roku) region ten leżał w granicach Marchii 
Brandenburskiej, a następnie stał się częścią kolejno Królestwa Prus (1701-1871), 
Cesarstwa Niemieckiego (1871-1918), Republiki Weimarskiej (1918/19-1933) i 
Trzeciej Rzeszy (1933-1945). Regionem przygranicznym stał się dopiero po II wojnie 
światowej, wchodząc w skład Narodowej Republiki Demokratycznej i Rzeczpospolitej 
Polskiej (1945-1952) / Polskiej Republiki Ludowej (1952-1989), a później Republiki 
Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej (por. Lis 2012a, 442; 2012b, 82). 
Stąd też społeczeństwo Euroregionu Pro Europa Viadrina jest stosunkowo młodym 
społeczeństwem granicznym, które mimo skomplikowanych stosunków polsko-niemie-
ckich, trudnych warunków życiowych w okresie powojennym czy wielowarstwowych  
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problemów tożsamościowych w kontekście wypędzeń i przesiedleń15 próbuje utorować 
sobie drogę ku sobie nawzajem. Dowodem na to są nierzadko wydarzenia dnia 
codziennego miejscowości granicznych, np. w postaci zakrojonej na szeroką skalę 
działalności transgranicznych organizacji i stowarzyszeń (jak np. Frankfurcko-
Słubickiego Centrum Kooperacji,16 frankfurckiego oddziału regionalnego Towarzystwa 
Polsko-Niemieckiego Brandenburgii itd.), wspólnych inicjatyw naukowo-badawczej 
współpracy transgranicznej realizowanych w Collegium Polonicum w Słubicach 
i Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, kontaktów i  
programów wymiany między szkołami i placówkami kształceniowymi z obu stron 
Odry, istnienia od 2012 roku transgranicznej miejskiej komunikacji autobusowej 
między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą czy całkowitego demontażu obiektów 
kontroli granicznej na moście miejskim w 2013 roku.17

Za główny cel Euroregion Pro Europa Viadrina postawił sobie wspieranie partnerstwa 
transgranicznego i współpracę między Polską a Niemcami. Ponadto istnieje szereg 
celów pobocznych, które mają wspierać kompleksowy rozwój Euroregionu Pro Europa 
Viadrina w różnych dziedzinach. Bazując na sporządzonym w 2006 roku „Drzewie 
Celów”, które zostało zaktualizowane w 2013 roku, spróbowano określić najważniejsze 
koncepcje działań Euroregionu Pro Europa Viadrina.18 Myśl europejska jest promowana 
przede wszystkim w obszarach edukacji, kultury, aspektów socjalnych i sportu. W celu 
popularyzacji idei integracji europejskiej organizowane są, nierzadko w kontekście 
regionalnym, polsko-niemieckie wydarzenia kulturalne, społeczno-kulturalne  
i sportowe, które przebiegają w formie szkolnych i pozaszkolnych projektów  
skierowanych do dzieci i młodzieży. W taki sposób próbuje się włączyć młodych  
obywateli w lokalne procesy decyzyjne i zachęcić ich do partycypowaniu w  
kształtowaniu codzienności polsko-niemieckiego regionu przygranicznego. Podczas 
przedsięwzięć tego typu podejmowany jest także temat edukacji językowej, która 
umożliwia naukę języka sąsiadów i oferuje zarazem wgląd w jego tło kulturowe. 
Dzięki temu wspierana jest przede wszystkim kompetencja językowa uczestników  
przedsięwzięć. Ponadto dochodzi do pokonywania barier językowych, jak i 
przełamywania stereotypów i uprzedzeń. Wśród przeprowadzonych w polsko-
niemieckim regionie przygranicznym projektów językowych znalazły się zarówno 

15 Problematykę trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie powojennym poruszają np. Schultz 2004, 
25-38; Nowak/Wrzesińska 2009, 73-90; Schmidt 2012, 40-52.

16 Więcej na ten temat por. np. Pyrgiel 2012, 227-234.
17 O specyfice współpracy transgranicznej między polskimi i niemieckimi miastami granicznymi piszą np. Rada 

2004, 9-22; Kaczmarek 2006, 112-114. Godne wspomnienia przy tej okazji jest Słubfurt – koncept polsko-
niemieckiego miasta nad Odrą (por. np. Kurzwelly 2006, 117-123) lub Nowa Amerika – nowa przestrzeń po 
obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej (por. np. Kurzwelly 2011, 11-13; 2014, 15-21; Ziętkiewicz 2011, 21-27).

18 Zarówno informacje dotyczące celów Euroregionu Pro Europa Viadrina, jak i przykłady przeprowadzonych zgodnie 
z nimi polsko-niemieckich projektów transgranicznych zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Euroregionu Pro 
Europa Viadrina: http://www.euroregion-viadrina.de [dostęp: 21.10.2016] oraz dostępnych broszur (por. euroregion 
Pro Europa Viadrina 2006; 2008; 2013).
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te skierowane do dzieci i młodzieży, jaki i te skierowane do dorosłych (np. zajęcia 
językowe dla pracowników policji lub straży pożarnej w ramach współpracy polsko-
niemieckiej). Ostatni przykład pokazuje, że realizowane są także projekty zawodowe  
skierowane do pracowników i pracodawców, które z jednej strony umożliwiają wymianę 
doświadczeń, z drugiej strony zaś pozwalają na podniesienie kwalifikacji.

Te i im podobne inicjatywy wnoszą wkład w rozwój tożsamości regionalnej zarówno 
niemieckich, jak i polskich obywateli Euroregionu Pro Europa Viadrina, choć nadal 
niełatwo jest przedstawiać im specyficzny charakter ich regionu w pozytywnym 
świetle. Brandenburgię i Ziemię Lubuską bardzo często określa się jako regiony o 
relatywnie niskim potencjale gospodarczym, których (najczęściej) młodzi, wysoko 
wykwalifikowani mieszkańcy emigrują zaraz po zakończeniu edukacji. Niska 
konkurencyjność regionu, którą dodatkowo osłabia niezbyt dobrze rozwinięta 
infrastruktura, jest głównym powodem małych szans na odniesienie sukcesu  
zawodowego. Po obu stronach Odry rozważa się coraz poważniej możliwość 
transgranicznej kooperacji w zakresie kształcenia zawodowego. Projekty kierowane 
do osób kształcących się zawodowo są w tym kontekście obiecującymi propozycjami. 

Należałoby przy tym bardziej wyeksponować działalność małych i średnich 
przedsiębiorstw regionu przygranicznego. Warto zaznaczyć, że wspieranie ducha 
przedsiębiorczości należy do ważnych zadań Euroregionu Pro Europa Viadrina. W 
związku z tym  Euroregion Pro Europa Viadrina podejmuje działania, dzięki którym 
poprzez transgraniczną współpracę przedsiębiorstw pobudzany jest proces internacjo-
nalizacji gospodarki. Wspierane są nie tylko już działające w regionie przedsiębiorstwa, 
lecz również konkretne, zaplanowane inicjatywy polsko-niemieckiej kooperacji 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w obrębie różnych branż. Niemniej jed-
nak za najważniejszy czynnik wzrostu uznano turystykę i właśnie w ramach projek-
tów transgranicznych ma zostać opracowany profesjonalny, turystyczny marketing  
regionalny z własnymi markami turystycznymi i wiodącymi atrakcjami. Jednocześnie 
podejmowane są próby przeprowadzania obustronnych projektów mających na 
celu rozwój wspólnej infrastruktury, takiej jak np. szlaków komunikacyjnych, czy 
też infrastruktury zaopatrzenia w media i oczyszczania. Nadal aktualne są w tym 
kontekście również np. plany ożywienia linii tramwajowej między Frankfurtem nad 
Odrą a Słubicami oraz bezpośredniego ruchu pociągów na trasie Berlin-Gorzów 
Wielkopolski. 

Euroregion Pro Europa Viadrina wspiera również współpracę sąsiedzką w zakresie 
instytucji socjalnych, edukacyjnych i zdrowotnych. Wspólnie tworzy się koncepcje, 
opracowuje strategie i przeprowadza badania, które dynamizują rozwój regionalny. 
Wspieranie współpracy ośrodków naukowych, badawczych i technologicznych 
usprawnia transfer technologii oraz dostęp do wiedzy naukowej. Inny aspekt  
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stanowi współpraca administracyjna w zakresie rozwoju miast i gmin oraz polityki  
proekologicznej. Wspólnie opracowywane są działania na rzecz ochrony środowiska, 
wśród których wyjątkowo ważnymi aspektami są transgraniczny program zapobiegania  
katastrofom oraz wzajemna pomoc w przypadku katastrof. Niemalże corocznie 
występujące zagrożenie powodziowe na Odrze, zmusiło miasta graniczne Frankfurt 
nad Odrą oraz Słubice czy też Guben i Gubin do wspólnego planowania ochrony 
przeciwpowodziowej. Na wsparcie mogą liczyć także organizacje regionalne działające 
na rzecz ochrony środowiska. Euroregion Pro Europa Viadrina wspiera również sieć 
organizacji lokalnych, które dzięki swojej pracy projektowej biorą czynny udział we 
wszystkich wspomnianych obszarach współpracy.

6. Fazit und Ausblick

Różnorodne formy współpracy transgranicznej wspierają integralność Euroregionu 
Pro Europa Viadrina. Oprócz profitów finansowych istnieją jeszcze m.in. profity 
społeczne i kulturalne, które mogą mieć duże znaczenie dla procesu integracji w polsko-
niemieckim regionie przygranicznym. W kontekście szeroko dziś rozumianej kompe-
tencji międzykulturowej mówi się nawet o tzw. kompetencji granicznej określanej jako 
umiejętność wspierania i kształtowania wspólnej codzienności regionów przygranicznych 
oraz wzmacniania ich roli w procesie internacjonalizacji życia, szczególnie w wymiarze 
europejskim. Istotą kompetencji granicznej jest szereg umiejętności społecznych (w 
tym także umiejętności językowe), które umożliwiają mieszkańcom obu stron granicy 
nawiązywać, rozbudowywać i podtrzymywać wzajemne kontakty (por. Raasch 2011, 
12). Dobra współpraca musi być jednak poparta żywym zainteresowaniem i solidną 
wiedzą nie tylko o tej, ale i też o tamtej stronie granicy.  

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Barbara Myczko i Tomasz Lis
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W: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 2008 nr 218 (9.12.2008), poz. 1390, s. 
12079-12080.
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Hanna Solarczyk-Szwec

Edukacja polityczna / obywatelska w Polsce1 –  
wywiad 
Edukacja obywatelska obejmuje wiele dziedzin życia, ciągle zmieniając się swój zasięg, 
co pozwala odnieść ją do metafory wrzosowiska. Jest także procesem całożyciowym, 
zmieniając swoją dynamikę wraz z upływem czasu. Towarzyszy temu migotanie 
znaczeń edukacji obywatelskiej ze względu na zaskakujące i gwałtowne w swoim 
przebiegu zmiany kontekstu. To oznacza, że w sposób ciągły należy prowadzić namysł 
nad kluczowymi dla edukacji obywatelskiej pytaniami, które znajdują odzwiercied-
lenie w niniejszym wywiadzie. Niestety udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące 
edukacji obywatelskiej, jest coraz trudniejsze, bardziej złożone i z natury skazane na 
tymczasowość i subiektywizm. 

 
1. Jaki jest cel edukacji politycznej?2

W literaturze przedmiotu cele edukacji politycznej/obywatelskiej są formułowane w 
zależności od przyjętej perspektywy poznawczej/teoretycznej. Zasadniczo wyróżnić 
można dwa nurty w polskiej myśli dotyczącej edukacji obywatelskiej:

1. nurt pozytywistyczny (tradycyjny), w którym akcentuje się rozwijanie kompetencji 
obywatelskich rozumianych jako wiedza w zakresie praw i obowiązków obywa-
telskich, na temat ustroju i instytucji państwa oraz instytucji społecznych, lokalnych 
umiejętności podejmowania ról obywatelskich oraz uczestnictwa obywatelskiego oraz 
przekonania dotyczące idei i wartości obywatelskich – sprawiedliwości, wolności oraz 
spójności społecznej. Cele te traktuje się jako oczywiste, nie podlegające negocjowaniu 
i krytyce, są chętnie wykorzystywane w polityce oświatowej państwa.

2. nurt krytyczny, tj. zwolenników demokracji radykalnej, zakłada, że celem edu-
kacji obywatelskiej jest dekonstruowanie wiedzy na temat porządku społecznego i 
wzorów obywatela, po to, aby przygotować ludzi do rekonstrukcji istniejącego ładu 
politycznego, między innymi w kierunku większej inkluzyjności (Potulicka, 2010). To 
podejście jest faworyzowane w literaturze przedmiotu, w polityce państwa i praktyce 
oświatowej nie znajduje szerszego odzwierciedlenia.

1 Das Äquivalent der politischen Bildung in Deutschland ist die bürgerliche Bildung in Polen. Politische Bildung 
ist in Polen ein Bestandteil bürgerlicher Bildung (vgl. Siellawa-Kolbowska 2008).

2 Die Interviewfragen wurden gestellt von Nikolaus Teichmüller.
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W związku z nurtami edukacji obywatelskiej wskazać można też na zależność celów 
edukacji obywatelskiej od koncepcji obywatelstwa. Eugenia Potulicka wyróżnia 
obywatelstwo neoliberalne, „etyczno-uczestniczące”, a Violetta Kopińska dodaje 
do tego obywatelstwo „zaangażowane”. Te różne wizje obywatelstwa generują 
także odmienne rozłożenie akcentów na cele edukacji obywatelskiej. W dyskursie 
publicznym dominuje obywatelstwo neoliberalne, nastawione na konsumpcję praw, 
zabezpieczenie własnych interesów, niewielką interwencje państwa, pasywność 
większości obywateli (Potulicka, 2010, 100). Celem edukacji podporządkowanej 
neoliberalnemu obywatelstwu jest przekazanie  wiedzy na temat praw cywilnych 
jednostki i umiejętności dochodzenia własnych praw, wiedzy na temat wyborów i 
umiejętności uczestnictwa w wyborach, zwłaszcza na poziomie krajowym, przestrze-
gania prawa i wywiązywania się ze swoich obowiązków (Kopińska, Solarczyk-Szwec 
2016).

W polityce oświatowej przyjęto, że celem edukacji obywatelskiej jest budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego. Jest to dla Polski idea, która pojawiła się po 1989r., 
dlatego wymaga nieustannego definiowania, a także projektowania ścieżki rozwoju – 
optymalnej dla jego uczestników – aktywnych i świadomych obywateli działających 
na rzecz własnego dobra i solidarności społecznej. W „Strategii wspierania rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009-2015” przyjęto następujące priorytety: 

1: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne
2: Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie
3: Rozwój organizacji pozarządowych na rzecz integracji społecznej
4: Rozwój przedsiębiorczości społecznej

W realizację wymienionych priorytetów powinna włączać się edukacja obywatelska 
adresowana do całego społeczeństwa w skali lokalnej i globalnej.

Cele edukacji obywatelskiej różnią się też w zależności od przyjętej ideologii, co 
bardzo wyraźnie widać w aktualnym życiu politycznym Polski. Partia prawicowa – 
Prawo i Sprawiedliwość – hołduje tradycyjnej edukacji obywatelskiej, zbudowanej 
wokół triady: naród – patriotyzm – pamięć. Partie centrowe, utożsamiane z 
liberalną koncepcją społeczeństwa, za główne cele edukacji obywatelskiej uznają 
poszerzenia wolności obywatelskiej, przygotowanie do aktywności obywatelskiej 
oraz funkcjonowania w społeczeństwie globalnym. Partie polityczne w Polsce 
nie prowadzą działalności edukacyjnej, swoje cele realizują będąc u władzy.  
Towarzyszy temu brak wizji, społecznie i ponad podziałami partyjnymi uzgodnionych 
celów edukacji obywatelskiej i konsekwentnie realizowanych priorytetów w 
dłuższym niż sprawowanie władzy przedziale czasowym. Taka sytuacja szkodzi 
edukacji obywatelskiej kojarzonej nadal jako część nielubianej/ brudnej polityki. 
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2. Jak różnią się one od siebie w kontekście transnarodowym? 

Dostępność literatury przedmiotu jest dziś praktycznie nieograniczona. Duży wpływ 
na polski dyskurs na temat edukacji obywatelskiej ma literatura anglojęzyczna, co 
powoduje zbieżność idei, koncepcji, poglądów. Towarzyszy temu niski poziom 
innowacyjności rodzimej refleksji, wynikający ze epistemologicznego zerwania po 
1945 r., z niewielkiej liczebności środowiska specjalistów z tego zakresu, spychania 
problematyki edukacji obywatelskiej na dalszy plan z braku zorganizowanych struktur  
promujących ten rodzaj problematyki i pomniejszania jej znaczenia w dyskursie  
publicznym w obliczu trudności gospodarczych, kryzysu finansowego itp.

Interesujące jest odwołanie się do społecznie konstruowanych znaczeń edukacji 
obywatelskiej w ujęciu porównawczym. Dysponujemy dwoma badaniami tego typu: 
„Edukacja obywatelska w Niemczech i w Polsce. Raport z badań” pod red. Krystyny  
Siellawy-Kolbowskiej (2008) oraz Celiny Czech-Włodarczyk „Neoliberalizm a  
edukacja obywatelska. Studium porównawcze na przykładzie publicznych szkół 
średnich w Polsce i Kanadzie” (2012).

W przypadku pierwszego raportu respondentami byli praktycy oraz eksperci edukacji 
obywatelskiej. Wśród polskich respondentów panuje zgoda, że „(…) edukacja obywatelska  
powinna dotyczyć nie tylko przekazywania wiedzy, lecz także uczenia umiejętności i 
propagowania postaw obywatelskich” (Ćwiek-Karpowicz, 2008, s. 59). W odpowiedzi na 
pytanie o cele edukacji obywatelskiej – rozmówcy prezentowali następujące stanowiska: 
„przygotowanie obywatela do zrozumienia i korzystania z tej przestrzeni, jaka daje mu 
demokratyczne państwo” (Ćwiek-Karpowicz, 2008, s. 59), „przygotowanie obywateli do 
samodzielnego przejmowania odpowiedzialności za funkcjonowanie społeczeństwa” (Ćwiek-
Karpowicz, 2008, s. 60), „wspieranie ogólnie rozumianej aktywności wśród społeczeństwa, 
przezwyciężenie syndromu homo sovieticus oraz uzmysłowienie, że od postawy jednostki zależą 
losy wspólnoty – lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej”(Ćwiek-Karpowicz, 2008, s. 60). 
 
Większość rozmówców w Polsce do głównych celów edukacji obywatelskiej zaliczyła nie 
tyle dobre przygotowanie do funkcjonowania w państwie demokratycznym, ile naucze-
nie obywateli aktywności na rzecz swojego otoczenia i brania za nie odpowiedzialności, 
poczynając od rozwoju społeczności lokalnej”, a także do takich wartości, jak wolność, 
wartości demokratyczne, prawa człowieka” (Ćwiek-Karpowicz, 2008, s. 60, s. 82). W 
Niemczech zauważono mniejszą różnorodność wypowiedzi, większą wagę rozmówcy 
przypisywali do „(…) umiejętności politycznych, artykułowania własnych i grupowych 
interesów, prowadzenia dyskursu politycznego i partycypacji politycznej” (Siellawa-
Kolbowska, Łada, Ćwiek-Karpowicz, 2008, s. 82). 

W badaniach porównawczych nauczycieli edukacji obywatelskiej w szkołach średnich 
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Polski i Kanady (Czech-Włodarczyk, 2012) istniała powszechna zgodność, że jed-
nym z celów edukacji obywatelskiej jest nauka o prawach i obowiązkach względem 
samego siebie i innych: Większość rozmówców w Polsce do głównych celów edukacji 
obywatelskiej zaliczyła nie tyle dobre przygotowanie do funkcjonowania w państwie de-
mokratycznym, ile nauczenie obywateli aktywności na rzecz swojego otoczenia i brania 
za nie odpowiedzialności, poczynając od rozwoju społeczności lokalnej”, a także do takich 
wartości, jak wolność, wartości demokratyczne, prawa człowieka” (Ćwiek-Karpowicz, 
2008, s. 60, s. 82). W Niemczech zauważono mniejszą różnorodność wypowiedzi, większą 
wagę rozmówcy przypisywali do „(…) umiejętności politycznych, artykułowania własnych 
i grupowych interesów, prowadzenia dyskursu politycznego i partycypacji politycznej” 
(Siellawa-Kolbowska, Łada, Ćwiek-Karpowicz, 2008, s. 82). W badaniach porównawczych 
nauczycieli edukacji obywatelskiej w szkołach średnich Polski i Kanady (Czech-Włodarczyk, 
2012) istniała powszechna zgodność, że jednym z celów edukacji obywatelskiej jest nauka 
o prawach i obowiązkach względem samego siebie i innych: (Polska), (s. 146). Rzadziej 
polscy nauczyciele przywiązywali wagę do obywatelstwa globalnego oraz inkluzyjnego 
podejścia do edukacji obywatelskiej w porównaniu z Kanadą: „życie z innymi w zgodzie, 
„bycie dobrym sąsiadem”, nauka tego, jak żyć z odmiennością kulturową, nauka tego, jak być 
otwartym i tolerancyjnym dla innych” (Kanada), (s. 145); „Uważam, że powinno promować 
się wartości i kulturę innych społeczności i narodowości niż tylko polska, ale niekoniecznie 
muszą to być treści realizowane w ramach wos-u. Takie treści powinny być realizowane na 
geografii, historii, czy języku polskim …” (Polska), (s. 145). Istotnym z punktu wiedzenia 
tak polskich nauczycieli - respondentów (co stanowi wyjątek wobec ogólnej sytuacji, 
jaką diagnozuje się w polskiej edukacji obywatelskiej), jak i kanadyjskich jest rola, jaką 
mają oni do odegrania w nauczeniu uczniów krytycznego myślenia oraz zachęcanie 
do aktywności na rzecz społeczności lokalnej (Czech-Włodarczyk, s. 148, s. 150). 
Nauczyciele obu krajów postulowali bardziej precyzyjne określenie celów i treści 
edukacji obywatelskiej: „W Polsce brak jest szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej. 
Wszyscy kojarzą ten termin z wiedzą o społeczeństwie, gdy tymczasem treści związane z 
obywatelstwem powinny być realizowane w ramach innych przedmiotów szkolnych, a także 
poza szkoła, zwłaszcza w domu rodzinnym uczniów i w ich najbliższej społeczności lokalnej” 
(Polska), (s. 152); „Pomimo, że takie treści, jak tolerancja, wielokulturowość, otwartość, 
zaangażowanie, realizowane są w ramach różnych przedmiotów w ramach social studies, 
to brak jest integracji tych treści w curriculum i powiązania ich z treściami realizowanymi 
w ramach civics. Często dzieje się tak, że niektóre treści realizowane są kilka razy, podczas 
gdy innych nie porusza się wcale”  (Kanada), (s. 152).

  
3. Jakie punkty styczne dostrzega Pan/Pani między polską i niemiecką edukacją 
obywatelską?

Polską i niemiecką edukację obywatelską łączy europejskie dziedzictwo i historia 
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kontynentu, doświadczenia systemów autorytarnych, a po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej wspólnota problemów politycznych, gospodarczych, społecznych. Szcze-
gólny rodzaj związków łączył nas z Niemiecką Republiką Demokratyczną, ponieważ 
oba kraje funkcjonowały w narzuconym systemie politycznym, który pozostawił po 
sobie przede wszystkim podobne ślady w mentalności. 

Wspólne dla obu krajów są przede wszystkim trudności, z jakimi musi się mierzyć 
edukacja obywatelska. W szkolnej edukacji obywatelskiej są to: niewystarczająca liczba 
godzin zajęć tego przedmiotu, stosunkowo niska ranga tego przedmiotu w szkole, 
niedostatek właściwie przygotowanej merytorycznie i dydaktycznie kadry. W edukacji 
pozaszkolnej wspólnota problemów dotyczy finansowania tego sektora oświaty, mniejs-
ze zainteresowanie młodzieży, ale przede wszystkim dorosłych edukacją obywatelską 
i związane z tym trudności w pozyskaniu uczestników tego rodzaju oferty. Edukacja 
obywatelska w nowych landach Niemiec i w Polsce wykazuje jeszcze więcej punktów 
stycznych (Schnittmengen). Po pierwsze nieufność wobec edukacji obywatelskiej, 
dalej: niechęć wobec polityki i polityków, niska aktywność społeczna, tendencje 
ekskluzywne - do zamykania się we własnym środowisku i wyłączania innych. Na tę 
sytuację zareagowano podobnie – skoncentrowano się na aktywizacji obywateli oraz 
wspieraniu małych inicjatyw. Jak mówi jeden z niemieckich respondentów: „Daje-
my pieniądze także tym, którzy akurat robią jeden projekt – wspieramy zaangażowanie 
społeczne – i to jest różnica w stosunku do Nadrenii Północnej-Westfalii – my nie mamy 
tyle stabilnych organizacji, ale wielu obywateli, którzy chcą coś robić” (Łada, 2008, s. 48). 
Podobnie jest w Polsce, tyle, że skala pomocy jest istotnie mniejsza.

Wspólnota doświadczeń i problemów, a także sąsiedztwo zobowiązują do współpracy, 
szukania punktów wspólnych oraz uczenia się od siebie nawzajem.

 
4. Czego możemy się nauczyć od Polaków / Niemców?

Polacy podziwiają warunki organizacyjno-instytucjonalne, jakie stworzono dla 
edukacji obywatelskiej w Niemczech, tj. odpowiedzialność państwa za edukację 
obywatelską, dużą liczbę i różnorodność podmiotów społecznych aktywnych w tej 
dziedzinie, integrującą rolę organizacji parasolowych, komplementarność szkolnej i 
pozaszkolnej edukacji obywatelskiej, szersze uczestnictwo różnych grup społecznych, 
w tym grup defaworyzowanych w edukacji obywatelskiej, wsparcie metodyczne dla 
kadry edukacji obywatelskiej, aktywność i dorobek środowiska akademickiego w tej 
dziedzinie (por. Łada, s. 48-50). Takie warunki pracy znacznie ułatwiają tę trudną 
z natury działalność, która często przypomina pracę Syzyfa, ciągle od nowa, nie 
poddając się przeciwnościom, nie ulegając  fatalizmowi, nie poddając się po porażce.
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Wiele z tego, czego chcielibyśmy się nauczyć od Niemców w dziedzinie edukacji 
obywatelskiej, ma związek z wymienionymi wyżej warunkami pracy. Odwołam 
się do jednego przykładu – atrakcyjnych metod pracy wykorzystywanych w Niem-
czech w pozaszkolnej edukacji obywatelskiej. W tym względzie kadra może liczyć 
w Niemczech na liczne szkolenia metodyczne, różnorodne pomoce dydaktyczne, 
bogate doświadczenia płynące z innych obszarów edukacji pozaszkolnej: kulturalnej, 
ekologicznej, języków obcych. 

Zwrócę zatem uwagę na kwestie bardziej ogólne, fundamentalne - budujące bazę dla 
edukacji obywatelskiej. Podmioty zaangażowane w edukację obywatelską w Polsce 
powinny dążyć za przykładem Niemiec do zawarcia konsensusu w sprawie edukacji 
obywatelskiej na  wzór Konsensusu z Beutelsbach. Ten zredagowany 40 lat temu 
dokument przenosi uwagę z treści kształcenia obywatelskiego na ponadczasowe 
zasady edukacji obywatelskiej. Prostota tego dokumentu i siła jego wyrazu budzi 
nasz szacunek i wyraża nasze życzenie, by w polskiej edukacji obywatelska też tymi 
zasadami się kierowano. Druga kwestia, na którą zwrócę uwagę, dotyczy dużej 
wagi, jaką przywiązuje się powszechnie w Niemczech do edukacji obywatelskiej 
oraz świadomości jej znaczenia w życiu społecznym i osobistym. Wyzwaniem dla 
obu krajów jest współcześnie rozszerzenie tej świadomości na problemy wychodzące 
poza środowisko lokalne, własny kraj, oraz Europę. 

 
5. Jak edukacja obywatelska może odpowiedzieć na aktualne problemy w Europie 
(partie eurosceptyczne zyskują na sile, tendencje nacjonalistyczne i rasistowskie w 
polityce i w społeczeństwie obywatelskim, uchodźcy i azylanci, itd.)??

Edukacja obywatelska jest składnikiem systemu, który powinien reagować jako 
całość. Pedagodzy wiedzą, że skuteczniejsze jest zapobieganie, a politycy reagują 
najczęściej dopiero wówczas, gdy problem zaistnieje w szerszej skali oraz w opinii 
publicznej. Wtedy oczekuje się szybkiego rozwiązania problemu, np. od organizacji 
zajmujących się edukacją obywatelską, co w Niemczech nazywa się pełnieniem 
funkcji straży pożarnej (Feuerwehrfunktion). Edukacja to proces, który nie ma tylko 
kumulatywnego charakteru, ma zwroty, pętle, występują regresy. Długa jest droga 
do pokonania od wiedzy deklaratywnej do proceduralnej, jeszcze trudniej zmienić 
świadomość, nastawienia, postawy. Edukacja wymaga czasu! Sytuacja, z którą mamy 
dziś do czynienia, tj. wzmocnienie partii krytycznych wobec Europy, nacjonalisty-
czne i rasistowskie tendencje w polityce i społeczeństwie jest reakcją na poczucie 
zagrożenie i niepewną przyszłość, które pojawiło się wraz z rosnącą liczbą ucieki-
nierów i azylantów. Edukacja obywatelska w Niemczech na wymienione w pytaniu 
problematy zareagowała z polskiej perspektywy bardzo szybko, różnymi kanałami, 
wielopunktowo. To świadczy o sprawności struktur służących edukacji obywatelskiej. 
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Czy można było się na tę sytuację lepiej przygotować? Myślę, że w edukacji obywa-
telskiej nie doceniono znaczenia edukacji globalnej oraz interkulturowej. Badania 
przeprowadzone na przełomie XX/XXI wieku pokazały na przykładzie instytucji 
edukacji dorosłych różnych organizatorów w Berlinie i Brandenburgii, że liczba ofert 
w dziedzinie edukacji interkulturalnej o charakterze verstehend-kommunikativ na 
przestrzeni 5 lat zmalała w Berlinie z 334 ofert do 269, a wzrosła w Brandenburgii z 
296 do 342, średnio utrzymując się na tym samym poziomie w sytuacji poszerzania 
Unii Europejskiej o nowe państwa (Gieseke, Kargul, 2005, s. 94). Gdy bliżej przyjr-
zymy się tej ofercie okazuje się, że zdecydowana większość miała na celu informację 
i wymianę, dość dużą grupę stanowiły podróże, a kursów dotyczących pracy nad 
tożsamością w Brandenburgii odnotowano 8 i ta liczba nie uległa zmianie w ciągu 
kolejnych pięciu lat (Gieseke, Kargul, 2005, s. 95). 

 
6. Jakie potencjały i potrzeby rozwojowe dostrzega Pan/Pani w odniesieniu do 
transnarodowej interkulturowej (obywatelskiej) edukacji?

Potencjałem rozwojowym dla transnarodowej interkulturowej edukacji, a jednocześnie 
koniecznością, jest uwzględnienie współczesnych przemian globalnych, społecznych, 
ekonomicznych w nowych koncepcjach kultury. Odnajduję je w niemieckiej literaturze 
przedmiotu w pracach m.in. Welscha (2005), Reckewitza (2006), Bhabha (2000), 
a w polskiej literaturze przedmiotu w pracach Barbary Fatygi (2014) i Tomasza 
Szlendaka (2014). Welsch geht davon aus, „dass Kulturen sich faktisch durch Prak-
tiken überlagen und verbinden und transkulturelle Formen ausbilden”. Szczególnie 
interesująca i adekwatna wobec współczesności jest koncepcja kultury hybrydowej, 
która pomaga rozkodować kulturowe różnice. „Hybridisierung beschreibt Reckwitz 
als Prozess, der sowohl schleichend sozialisatorisch als auch in vielfältigen Formen 
der Auseinenadersetzung, der Reibung, des Ringes oder gar der Eruption verläuft“ 
(verg. Fleige u.a. 2015, s. 132). Kultura zatem jest rezultatem ścierania się produk-
tywnych i destrukcyjnych tendencji w dopasowywaniu się różnic. Także kulturowa 
różnica (kulturelle Diferenz) powinna być na nowo zinterpretowana. Celem edukacji 
kulturalnej i interkturalnej jest: „Kulturen verbinden und transformieren durch Deuten 
– Dekonstruieren – Konstruieren”, udostępniając verstehend-kommunikative bzw. 
transkulturelle Zugänge (Fleige u.a. 2015, s. 131). Edukacja (inter) kulturalna jest 
wyjątkową okazją do Wechselwirkung von Körper und Leiblichkeit, Emotionsarbeit 
und Aufbau der Intersubjektivität, co stanowi bazę dla rozwoju innych kompetencji 
potrzebnych w różnych dziedzinach. Edukacja (inter)kulturalna jest kompetencją 
kluczową XXI wieku. W kontekście uczenia się przez całe życie należy z większą 
ostrożnością pochodzić dziś do koncepcji habitusu, ponieważ kulturelle Wirklichkeiten 
zmieniają się, stawiając nowe wymagania i wyzwania, co redukuje siłę oddziaływania 
pochodzenia i środowiska. Rozwój człowieka zależy tego, jak wykorzystuje swoją 
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Beziehungsfähigkiet: „Emotionale und kognitive Einflüsse wirken zusammen und 
werden im Besonderem auch in der  Kulturellen Bildung aktiviert“ (Fleige u.a. 2015, 
s. 62). 

Transnarodowej edukacji interkulturowej służy równoprawność odmiennych podejść 
wynikających ze specyfiki praktyki edukacyjnej w poszczególnych krajach, aby na tej 
bazie w relacjach (Relationen) wypracować wspólną, elastyczną i otwartą strategię 
uczenia się. Punktem wyjścia jest ustalenie wspólnych zainteresowań umożliwiających 
szeroko rozumiane porównanie tak, aby nie stracić z pola widzenia wzajemnych re-
lacji historycznych, politycznych i społecznych. Podejmowanie problemów ważnych 
dla wszystkich uczestników jest wstępnym warunkiem mentalnego zaangażowania 
partnerów oraz podstawą refleksyjnej wymiany między partnerami na wszystkich 
etapach realizacji projektu. Ważną zasadą jest formułowanie szerokich problemów, 
aby mogła dojść do głosu różnorodność/odmienność problematyki z punktu widzenia 
reprezentowanych krajów. Takie podejście stwarza warunki do ciągłego różnicowania 
i konkretyzowania analizowanych zagadnień adekwatnie do sytuacji. Te same py-
tania nie muszą prowadzić do identycznych strategii działania, ale ważne jest aby 
powstawały punkty przecięcia i obszary wspólne.

 
7. Na jakie wyzwania natrafia edukacja obywatelska w spotkaniu dwunarodowym 
i transnarodowym? 

Głównym wyzwaniem jest ciągle zbyt małe zainteresowanie edukacją obywatelską ze 
strony potencjalnych uczestników dwu- i wielokulturowych spotkań, przy rosnącym 
znaczeniu edukacji obywatelskiej z punktu widzenia potrzeb poszczególnych krajów 
i globu. Nie można opierać się na starych i sprawdzonych wzorcach, trzeba natomiast 
ciągle szukać nowych koncepcji tworzenia i realizowania oferty edukacji obywatelskiej. 

Ciągle wyzwaniem jest takie postępowanie, które nie redukuje różnorodności i 
różnic na drodze poszukiwania tego, co wspólne, po to, by przyczynić się do kreo-
wania międzynarodowej wspólnoty. Chodzi o wymieszanie różnych wizji edukacji 
obywatelskiej i sposobów jej realizacji krajów wschodu i zachodu Europy, krajów 
południowej i północnej półkuli, tak by powstały nowe formy/ hybrydy edukacji 
obywatelskiej akceptowanej przez wszystkich uczestników transnarodowych spotkań. 
Wiele wyzwań niweluje dobra znajomość języka, którym wspólnie posługują się 
uczestnicy spotkań bi- i transnarodowych
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8. Jakie znaczenie ma dydaktyka języków obcych w obrębie transnarodowej  
edukacji obywatelskiej?

Język (obcy) jest medium komunikacji, porozumienia, budzenia świadomości, otwierania 
 na inną kulturę, na obcych w rodzimej kulturze. Z punktu wiedzenia potrzeb trans-
narodowej obywatelskiej edukacji szczególnie ważne jest rozwijanie kompetencji 
interkulturowych w ramach nauczania języka obcego, w tym szczególnie rozwijanie 
zainteresowań inną kulturą, budzenie świadomości obywatela świata, uwrażliwianie 
na nierówności wynikające z przynależności do różnych kultur. Mimo upływu lat 
ciągle inspirująca jest idea emancypacji przez alfabetyzację Paula Freirego, której 
celem jest zaangażowanie podmiotów i wspólnot na rzecz zmiany rzeczywistości i 
własnego w niej położenia. „Pedagogię uciśnionych” Freirego warto współcześnie 
odczytać na nowo i znaleźć tam wskazówki m.in. do nauczania języka obcego jako 
składowej transnarodowej edukacji obywatelskiej.

 
9. Jak mogą ze sobą lepiej współpracować aktorzy pozaszkolni i szkolni? 

W tej dziedzinie możemy nauczyć się wiele od Niemców. W Polsce sektory edukacji 
szkolnej i pozaszkolnej funkcjonują obok siebie i w niewielkim stopniu ze sobą 
współpracują. Szkoła koncentruje się na realizacji podstawy programowej, głównie 
wskazanych tam treści, także organizacyjnie mało jest w szkole przestrzeni do realizacji 
tego typu zajęć, które zakładają nie tylko bierny odbiór, ale także czynne działanie. W 
polskich warunkach widzę niewykorzystane możliwości realizowania problematyki 
edukacji obywatelskiej na zajęciach pozalekcyjnych, pod postacią projektów służących 
społeczności szkoły i społeczności lokalnej. Oferta organizatorów pozaszkolnej edu-
kacji obywatelskiej w Polsce nie jest tak bogata, jak w Niemczech, ale zainteresowani 
znajdą zarówno gotowe do współpracy organizacje pozarządowe, jak i ciekawe oferty 
dostępne na stronach internetowych ogólnopolskich organizacji pozarządowych, np. 
Centrum Edukacji Obywatelskiej czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Niestety 
brakuje na tego typu działania środków finansowych, motywacji nauczycieli, czy osób 
spoza szkoły, które byłyby gotowe poświęcić czas na pracę z uczniami.

 
10. Jakie są charakterystyczne cechy polsko-niemieckiego regionu przygranicznego 
i jak może się do tego odnieść pozaszkolna edukacja obywatelska?

Najwięcej na ten temat mają do powiedzenia mieszkańcy pogranicza oraz osoby 
zawodowo związane z rozwijaniem polsko-niemieckich relacji na tym terenie (np. 
Schloß Trebnitz, 2013, Busch, Teichmüller, 2013). Szczególne w porównaniu z po-
graniczem wschodnim i południowym jest to, że mamy za zachodnią granicą silnego 
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partnera, który docenia wagę i znaczenie edukacji dla rozwoju relacji sąsiedzkich oraz 
dysponuje środkami finansowymi na te cele. Aktywność po stronie niemieckiej jest 
zarówno w obszarze edukacji (inter)kulturowej, jak i obywatelskiej znacznie wyższa 
niż po stronie polskiej. W Polsce nie ma przede wszystkim tak bogatej sieci instytucji 
edukacji pozaszkolnej oraz oferty edukacji obywatelskiej. Jak reagować na tę sytuację? 

Wieloletnia, długa współpraca między różnymi partnerami, ale przede wszystkim 
ciągłość (Kontinuitaet) zbudowana na kolejnych przedsięwzięciach, oraz towarzyszące 
im bezpośrednie, trwałe, osobiste kontakty, ułatwiają gotowość do dyskusji i poro-
zumienie, nawet jeśli ogólne warunki współpracy są trudne lub ulegają pogorszeniu. 

 
11. Jak wygląda obraz możliwości uzyskania wsparcia w obrębie edukacji   
obywatelskiej w Niemczech i w Polsce?

Wsparcie dla edukacji obywatelskiej w Polsce powoli ulega rozbudowie i poprawie. 
Słabą stroną edukacji obywatelskiej jest to, że dużo zadań z jej zakresu spoczywa na 
organizacjach pozarządowych, które zaczęły powstawać w Polsce dopiero po 1989r. 
Borykają się zatem z różnymi trudnościami charakterystycznymi dla tego etapu ich 
rozwoju i prowadzonej działalności. Niestety nie mają one z reguły stałych źródeł 
dochodów, muszą ubiegać się o granty w drodze konkursowej. Większe i powszechnie 
znane organizacje pozarządowe, mogą liczyć na wsparcie obywateli w postaci 1% 
podatku dochodowego. Ważnym wsparcie dla edukacji obywatelskiej jest uruchomi-
enie przez Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych na lata 2014-2020r. Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W 2016 r. dofinansowano 233 projekty roczne 
oraz 83 projekty dwuletnie na łączną kwotę 60 mln. zł.
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Tilman Grammes

Edukacja dla Europy:  
rozmowa polsko-niemiecka
 
1. Jaki jest cel edukacji obywatelskiej?1  
 
„Edukacja obywatelska jest tak stara jak rodzaj ludzki” – to apodyktyczne zdanie 
stawia na początku swego wprowadzenia do edukacji obywatelskiej Kurt Gerhard 
Fischer (1970, 9). Mówiąc ogólnie, edukacja obywatelska zajmuje się zagadnieniami 
dotyczącymi tego, w jaki sposób ludzie tak różni od siebie mogą nauczyć się żyć 
w pokoju w jednym, wspólnym świecie, jak mogą próbować wytrzymać ze sobą 
w ramach „nietowarzyskiej towarzyskości” (Kant). Jakie należy podjąć ogólnie  
obowiązujące, zbiorowe decyzje, aby to współżycie nie zakończyło się wojną  
wszystkich przeciwko wszystkim, a może nawet stało się bardziej udane? Jak można 
„pośredniczyć” w przekazywaniu różnych interesów, a jednocześnie powstających 
nieuchronnych konfliktów? (Grammes/Welniak 2012) 

Słowo „pośredniczenie” nie pojawia się tutaj dopiero w kontekście ref leksji dydaktyczno- 
metodycznej, lecz jest danym „już od zawsze” momentem konstytucyjnym określonej 
społeczności, na płaszczyznach życia codziennego, społeczeństwa obywatelskiego 
i państwa. Szczególnie w systemach zorganizowanych w sposób demokratyczny 
niezbędnej do tego wiedzy nie zdobywa się automatycznie. Potrzebne jest systematyczne 
doświadczenie, wiedza i ćwiczenie. Społeczeństwa zorganizowane w sposób demo-
kratyczny żyją z przesłanek moralno-normatywnych, których często nie potrafią 
generować same, jak sformułował to jeden z byłych sędziów niemieckiego Trybunału 
Konstytucyjnego (Ernst-Wolfgang Böckenförde). To powoduje, że niezbędna jest 
zorganizowana edukacja obywatelska i pedagogika demokracji dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, w szkole i w kontekstach pozaszkolnych. Chodzi o trwający przez całe 
życie proces uczenia się i doświadczania.

Demokracje rozumieć można – w perspektywie pedagogiczno-dydaktycznej – norma-
tywnie jako systemy „dzielonego wspólnego doświadczenia” (Dewey), o tyle stanowią 
więc one systemy samouczące się. Podobnie jak w nauce dydaktyki, czyli nauce o 
wyborze i uzasadnieniu tego, co warto wiedzieć, w demokratycznej opinii publicznej 
odbywa się setting, czyli ustalenie agendy. Edukacja obywatelska nie jest więc czymś¸ 
co później dodaje się do demokracji, ale jest wpleciona w sam proces demokratyczny. 
Edukacja pozaszkolna i nieformalna to integralne części demokratycznej kultury 
1 Wywiad został przeprowadzony przez Nikolausa Teichmüllera.
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społeczeństwa obywatelskiego.

Czym jest polityka? W historii idei przedstawiano oczywiście bardzo różne jej de-
finicje. Formalnie przez politykę rozumieć można zadanie podejmowania ogólnie 
zobowiązujących decyzji większościowych (legitymacja) w związkach dużych grup 
(państwach) o zróżnicowanych interesach, które są zagrożone konfliktami. Złożoność, 
zawarte w nim problemy, konflikt i brak pewności osiągnięcia sukcesu stanowią główne 
cechy procesu politycznego. Zorientowanie na konflikt jest cechą charakterystyczną 
edukacji obywatelskiej, rozwijanej w Republice Federalnej Niemiec najpóźniej od 
1968 roku – i samo z siebie jest z kolei sporne.

Zestaw kompetencji, który w międzyczasie przejęty został do licznych planów 
kształcenia, może również ustrukturalizować pozaszkolne wydarzenia edukacyjne: 
przejmowanie innej perspektywy, zdolność do wytrzymywania konfliktu, analiza 
socjologiczna, polityczno-moralna umiejętność osądzania, zdolność do partycypacji 
/ demokratyczna kompetencja działania (Reinhardt 2012, 22-24). 

F.D.E. Schleiermacher (1768–1834) sformułował w swych „Wykładach o pedagogice”  
zasadę, że teraźniejszość podmiotu uczącego się nie może zostać poświęcona dla 
jego przyszłości. Pedagogikę demokracji należy więc przeżywać już w momencie 
jej dokonywania – jako doświadczenie emancypacyjne. Edukacja obywatelska tym 
właśnie różni się od szkoleń (partyjno)-politycznych lub lekcji o polityce. Trylogia z 
Beutelsbach na alternatywę afirmacji lub reformy odpowiada dialektyką edukacyjno-
teoretyczną: to zadanie pedagogiczne Mollenhauer charakteryzuje w profesjonalnym 
odgraniczeniu wobec działania politycznego jako „raczej konserwatywne”, ponieważ 
„należy zwrócić uwagę na zawsze niezbędną racjonalną legitymizację i na to, że w 
obliczu zmieniających się problemów usytuowanie się danych interesów jak najbardziej 
może się zmieniać, na to, że każdy prosty schemat służący do wytłumaczenia wszystkich 
konfliktów prawdopodobnie nie jest prawdziwy, że już choćby dlatego dychotomiczne 
schematy demokracja-totalitaryzm, panujący-poddany, konserwatywni-progresywni 
itd. zawierają w sobie przynajmniej zalążek braku rozsądku” (Mollenhauer 1970, str. 
167, podkreślenie T.G.; podobnie, aczkolwiek wywiedzione z innej tradycji Benner/
Stępkowski 2012).

Dobrze poinformowany, zdolny do oceny widz tworzy cel minimalny edukacji 
obywatelskiej, stanowiąc tym samym poważne wyzwanie. Bardziej ambitnym, ale 
jeszcze realistycznym celem wydaje się obywatel zdolny do interwencji, który w re-
prezentatywnych systemach demokratycznych zawsze może wejść w rolę aktywnego 
obywatela. W pedagogice demokracji stworzono stopnie partycypacji, od decydowania 
za nas przez innych, poprzez współdecydowanie, aż po samostanowienie i samorząd 
(Busch/Grammes/Welniak 2012). 
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Rolę „krytyki” należy przy tym rozróżnić na trzech płaszczyznach:

1. Pierwszą jest krytyka immanentna, co należy rozumieć jako wykazywanie sprzeczności 
pomiędzy teorią a praktyką, wymaganiem a działaniem, na przykład pomiędzy pro-
gramem partii a zachowaniem tej partii przy głosowaniu w parlamencie narodowym. 

2. Pozycyjna forma krytyki to wbudowany w demokracjach system checks and balances 
(mechanizmów kontroli I równowagi), rządu i opozycji we wzajemnym oddziaływaniu, 
za i przeciw. Parlamenty to „klasy” demokracji, dlatego też dla kultury i komunikacji 
politycznej najważniejsze jest to, aby właśnie w tym miejscu reprezentowane były na 
zmianę również troski, życzenia i pozycje wyrażane przez partie rządzące i opozycyj-
ne – staje się to coraz trudniejsze w czasach demokracji medialnej i postdemokracji z 
trendem to mainstreamu poprawności politycznej, stanowiąc także jeden z powodów 
rosnącego obecnie populizmu prawicowego w krajach europejskich. 

3. Agonalna forma krytyki znajduje się na epistemologicznej płaszczyźnie światopoglądu, 
kulturowych systemów wiary, ostatecznych uzasadnień (por. Mouffe 2011). Ostatecznie 
również demokracje są systemami normatywnymi, które mają swój własny system 
obronny. Zadanie do przemyślenia stanowi tak zwany paradoks demokracji: wszystkie 
demokracje można zlikwidować przy pomocy ich własnych środków i metod, a więc 
poprzez decyzje większości. Przykładem niech tu będzie koniec Republiki Weimarskiej 
i przejęcie władzy przez nazistów w Niemczech w 1933 roku. Ile tolerancji powinno 
obowiązywać w demokracjach dla wrogów demokracji? Jakie są nienegocjowalne 
normatywne ramy demokracji? To pytanie należy stawiać również obecnie, wciąż na 
nowo w ramach politycznych spotkań edukacyjnych. Warianty działania pozostaną 
różne i kontrowersyjne w ramach tak zwanego „taktu pedagogicznego”. 

 
2. Jak cele edukacji obywatelskiej różnią się w kontekście transnarodowym? 

Jeżeli popatrzymy na przedstawiony powyżej ogólny cel edukacji obywatelskiej, możemy 
zauważyć, że zadanie to pomyślane zostało w sposób systematyczny tylko jako zadanie 
kosmopolityczno-globalne. Chodzi o sprawdzenie zdolności do uogólniania działań 
i decyzji i związanych z tym pytań normatywnych o sprawiedliwość i dobre życie 
każdego obywatela (hasła: prawa człowieka, prawa dzieci). Mimo to o wychowaniu 
politycznym w przeszłości często myślano tylko w jednym kontekście – kontekście 
narodowym (choć nie tylko!). Jego charakter mógł się zmieniać od patriotyzmu, przez 
miłość do ojczyzny i nacjonalizm, aż po szowinizm i rasizm. W przeciwieństwie 
do tego nurtu humanistyczno-kosmopolityczne idee pedagogiki, czyli pedagogika 
okresu baroku Jana Amosa Komeńskiego u zarania nowożytności, pedagogika epoki 
oświecenia, i ciągle nowych poszczególnych inicjatyw, na przykład pedagogika Ligi 
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Narodów w okresie po I wojnie światowej, stanowią raczej historię marginalną.

W Global Citizenship Education należy rozróżnić systemowo różne ramy referen-
cyjne – odniesienia lokalne, federalne, państwa narodowego, supranarodowe (UE) 
oraz kosmopolityczne. Pokrywają się one z płaszczyznami przestrzennymi w formie 
koncentrycznych kół od bliskiego do dalekiego. Szczególnie w XXI wieku ponownie 
uwagę budzi odniesienie transcendentalne, stosunek między „dwoma królestwami” 
(Marcin Luter), między państwem/polityką a religią, wiedzą a wiarą. Wszystkie 
powyższe płaszczyzny mogą sobie nawzajem zadawać pytania i wzajemnie się 
relatywizować podczas spotkań edukacyjnych. Powstaje więc glokalność, a sprawy 
lokalne i globalne ulegają połączeniu.

Pragnę opowiedzieć o doświadczeniu z zakresu komunikacji globalnej w redakcji 
międzynarodowego czasopisma Journal of Social Science Education (www.jsse.org). Jeden 
z problemów polega na tym, że w nadsyłanych tekstach często od samego początku 
zmienia się perspektywę na transnarodowo-kosmoplityczną „z lotu ptaka”. Tendencję 
tę wspiera fakt, że międzynarodową lingua franca często stanowi język angielski. 
Jeżeli w międzynarodowej komunikacji od początku myślimy globalnie i tak też 
się wypowiadamy, mamy do czynienia z sytuacją, której efektem jest podobieństwo 
wszystkich tekstów do siebie, a tym samym stają się one nieinteresujące. Laurance 
Splitter, pedagog z Hongkongu, prowokacyjnie mówił w związku z tym o global-
nym citizenship industry, czyli w tym wypadku o rodzaju mówienia wspieranym w 
globalnym mainstreamie, obsługującym specyficzną formę poprawności politycznej.2

Dlatego właśnie w kontekstach transnarodowych bardzo ważne jest, by nie pomijać 
specyficznie „lokalnych” kulturowych form wypowiedzi i nie próbować podążać 
szybkimi drogami uczenia się na skróty. Bo wtedy bardzo szybko dojdzie do tego, 
że nie będzie już nic interesującego do powiedzenia. Globalność musi mieć miejsce 
regionalne, powinna stanowić port, w którym można zarzucić kotwicę. Nie musi 
być to koniecznie port ojczysty! Imponującym gestem przedostatniego papieża Jana 
Pawła II było klękanie przy każdym przyjeździe do nowego kraju i szacunek wyrażany 
ucałowaniem ziemi. Dlatego tak ważne są dobre miejsca pracy pedagogicznej, na 
przykład placówka kształceniowa Zamku w Trebnitz. Albo idea pedagogiki pomników 
i miejsc pamięci poprzez pracę, od pielęgnacji i remontu cmentarzy wojennych aż po 
projekty typu „kamienie pamięci” (www.stolpersteine.eu). 

 
3. Jakie wyzwania stoją przed edukacją obywatelską w spotkaniach dwu- lub 
trójnarodowych? 

Praca edukacyjna to praca nad wzajemnym rozumieniem się. Na szczęście, w 
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międzyczasie, również dla pozaszkolnej edukacji młodzieży i dorosłych przedłożono 
w badaniach nad spotkaniami międzynarodowymi jakościowe badania empiryczne, 
dokumentujące i analizujące mikroprocesy interakcji i komunikacji takich spotkań 
(por. Handrich 1996, Fritz/Maier/Böhnisch 2006, Perl/Heese 2008, Ilg/Dubiski 
2011). Thomas i in. (2007), badania, czy międzynarodowe spotkania młodzieży 
(krótkotrwałe programy dla grup) wspierają rozwój osobowości uczestników i czy 
te oddziaływania utrzymują się dalej po kilku latach od spotkania. Mówi się o 
długofalowym oddziaływaniu na kompetencje odnoszące się do osobowości, ściśle 
związane z klasycznymi zadaniami rozwoju wieku młodzieńczego. Jeśli chodzi o 
biograficznego przepracowanie powyższego doświadczenia, wymiana młodzieży 
często wspólnie z innymi doświadczeniami przyczyniała się do pewnego rozwoju 
(„efekt mozaiki”) lub inicjowała dalszą aktywność („efekt domina”).

Życzyłbym sobie jeszcze więcej takich badań – a to jest zresztą piękny przykład soc-
jalistycznego stopnia wyższego2. Potrzebujemy dokumentacji dobrych praktyk. Przy 
tym bardzo pomocne mogą być formaty dziennikarskie, jak na przykład reportaż. W 
jakikolwiek sposób „upiększane” relacje o sukcesach spotkań młodzieży nie są pomocne.

Spotkanie i dialog to czarodziejskie słowa. Żydowski filozof religii i pedagog  
Martin Buber mówił o wzajemnych niezrozumiałych nieporozumieniach; nazywał 
je nie-spotkaniem (Vergegnung) – kiedy dwie grupy uważają, że się zrozumiały, ale 
pozostają przy utrwalaniu nowych stereotypów. Dla okresu przed 1989 rokiem takie 
dynamiki nie-spotkania opisano obrazowo również w kontekście spotkań rodzinnych 
z obu części państwa niemieckiego jako „tu i tam” (Böhme 1982). W dzisiejszych 
spotkaniach Wschód-Zachód lub Północ-Południe często na pewno nie bywa inaczej. 

Badania empiryczne sprawdziły pozytywną hipotezę kontaktów. Sam kontakt nie musi 
automatycznie prowadzić do zniesienia uprzedzeń. W niekorzystnych okolicznościach 
mogą się one wręcz zaostrzyć, ponieważ nowa sytuacja międzykulturowa wywołuje 
zazwyczaj stres i mobilizuje strach. Na przykładzie programów wymiany szkolnej w 
spotkaniach międzykulturowych Wintersteiner relacjonuje, że dużą rolę odgrywają 
strach i niepewność wobec tego, co nowe: „Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, 

 2 A propos socjalistycznego stopnia wyższego. Mamy tu do czynienia ze specyfiką językową typową dla NRD, którą 
można by nazwać „socjalistycznym czasem przyszłym” (jeszcze + stopień wyższy przymiotnika – stereotyp), lub 
„socjalistycznym stopniem wyższym”. Mam na myśli takie sformułowania jak jeszcze lepiej, jeszcze mocniej, jeszcze 
głębiej, jeszcze konsekwentniej, jeszcze więcej i in., których ogromną ilość znaleźć można w oficjalnych tekstach 
dotyczących metodyki nauczania wychowania obywatelskiego w NRD. Towarzyszą im frazy jeszcze szerzej 
rozwijać lub jeszcze konsekwentniej kierować. Socjalistyczny stopień wyższy składa się więc ze wzmacniającego 
modyfikatora, przymiotnika w stopniu wyższym i dynamizującego w jakiś sposób czasownika. Równolegle 
znajdziemy w tekstach metafory dotyczące wzrostu jak ciągle wzrastający, odzwierciedlające zorientowane na 
logikę rozwoju historycznego materializmu. Literatura: Fix, Ulla: Noch breiter entfalten und wirksamer unter-
mauern. Die Beschreibung von Wörtern aus dem offiziellen Sprachverkehr der DDR nach den Bedingungen 
ihres Gebrauchs. In: Rudolf Grosse u.a. (red.): Beiträge zur Phraseologie, Wortbildung, Lexikologie, Frankfurt/
Main i in. 1992, str.. 13-28; Ahrends, Martin: Allseitig gefestigt. Stichwörter zum Sprachgebrauch der DDR, 
München 1989.
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co ich czeka, znając drugi język w sposób niewystarczający lub w ogóle go nie znając. 
Uczniowie mieszkają zazwyczaj u rodzin czasowo ich goszczących, sporadycznie tracąc 
tym samym oparcie we własnej grupie. Ważne wydaje się, by rozpoznać, że odpo-
wiednie przygotowanie redukuje strach, wybitnie zwiększa możliwości pozytywnego 
spotkania. Jednak nawet najbardziej intensywne zastosowanie metod redukujących 
obawy przed samą wymianą nie doprowadzi do tego, by właściwe spotkanie przebiegło 
zupełnie bez obaw i konfliktów. Dlatego uczniowie powinni nauczyć się akceptować i 
wytrzymywać obawy i konflikty jako okoliczności normalne. To właśnie przeżywanie 
strachu i konfliktów posiada charakter kształtujący osobowość, wspiera samodzielność 
i wiarę w siebie, a poprzez to pozytywnie wzmacnia się tożsamość młodych ludzi. 
Omawianie spotkań po ich zakończeniu pokazuje, że świadome przeżywanie własnych 
obaw w obcym otoczeniu wspiera wrażliwość wobec obaw innych ludzi” (Werner 
Wintersteiner). Tolerancja na frustrację oraz uodpornienie na rozczarowania są w 
pedagogice spotkań szczególnie ważne. A w pedagogice międzykulturowej rozróżnia 
się odpowiednio fazy zbliżenia, poczucia obcości i dystansu.

 
4. Czego możemy nauczyć się od Polski / Niemiec? 

Czytam właśnie listy poczty polowej z czasów II wojny światowej Konrada Jarauscha 
(1900–1942), wydane przez jego syna, znanego historyka Konrada Jarauscha  
(Jarausch 2008, ang. Reluctant-Accomplice: A Wehrmacht Soldier’s Letters from 
the Eastern Front, Princeton 2011). Są one lekcją tego, jak protestancki nauczyciel 
religii o poglądach narodowo-konserwatywnych, intelektualista i człowiek raczej 
„niewojskowy” wpada w absolutnie nieludzki system – jest to lekcja pokazująca, co 
wojna czyni z ludźmi. Lektura ta przypomina mi wręcz pewną anegdotę opowiadaną 
często w moim liberalnym domu rodzinnym w Wiesbaden – a będącą dziś dla mnie, 
dorosłego, przerażającym przykładem „komunikatywnego milczenia wobec siebie 
nawzajem” (Gerd Steffens) odnośnie historii zbrodni wojennych, wypędzeń i zagłady. 

Chodzi o słoik z ciemnofioletowym sokiem z jagód, który nasz ojciec, rocznik 1920, 
a więc 1 września 1939 roku dziewiętnastolatek, biorąc bezpośredni udział w napaści 
niemieckiego Wehrmachtu na Polskę, wyszukał sobie jako łup podczas nakazanej 
wcześniej grabieży zdobyczy, czyli dokonał jednoznacznej zbrodni wojennej. Aby 
zrozumieć tę rodzinną anegdotę trzeba wiedzieć, że nasz ojciec będąc dzieckiem pod 
koniec lat 20. XX wieku stał się obiektem matczynego eksperymentu, kiedy stosowała 
ona zasady jednego z licznych ruchów reformujących życie mieszkańców Republiki 
Weimarskiej, a mianowicie ezoterycznego kultu perskiej sekty Mazdaznan wraz z 
należącą do jej programu dietą wegetariańską – chłopak w okresie dorastania na 
diecie wegetariańskiej. Alternatywnej diecie! To musiało w nim pozostawić na całe 
życie zrozumiały wilczy apetyt na mięso i słodycze. Podczas gdy jego dużo sprytniejsi 
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kompani, jak podkreślała matka, bez przeszkód wybierali sobie o wiele cenniejsze 
zdobywcze łupy, nasz ojciec zadowolił się „skromnie” wyłącznie słoikiem soku z jagód. 
A łup ten okazał się na dodatek, po otwarciu, granatowym atramentem, a więc był w 
danych okolicznościach absolutnie bezużyteczny. Morał tej historii miał nam, dzieciom, 
zawsze służyć do tego, by pamiętać o niekorzystnych skutkach spełniania w sposób 
nieprzemyślany chwilowych pragnień, w tym wypadku łaknięcia słodyczy, a poza tym 
chyba miał nam również pokazać, jak mało życiowy i „naiwny” od zawsze był nasz 
ojciec. Ta rodzinna anegdota redukuje wydarzenia wojenne nie tylko do egzaminu 
sprawdzającego charakter. Całkowicie zaciemnia istniejący jednoznacznie okrutny 
kontekst plądrowania i innych zbrodni wojennych – mimo iż nasz ojciec pewnie by 
o tym opowiedział, gdybyśmy my, dzieci (a później dorośli), kiedyś go o to zapytali. 
W 1945 roku ten wówczas 25-letni były żołnierz wrócił do domu jako przekonany 
pacyfista – „nigdy nie bierz do ręki żadnej broni, to nie tylko nie ma sensu; nawet 
jeżeli ma się rację, ale zawsze powoduje cierpienie!” – ponowne uzbrojenie Republiki 
Federalnej Niemiec w latach 50. XX wieku należało do najbardziej gorzkich, nigdy 
nieprzezwyciężonych rozczarowań jego życia. 

Historia stosunków polsko-niemieckich po II wojnie światowej jest splątaną historią 
wspólnej przeszłości i dzielącej oba narody pamięci: lekcją tego, jak ze stosunków 
sprawca-ofiara mogą narodzić się dobrzy sąsiedzi. Był to ekstremalnie trudny proces, 
gdyż od pierwszych ofiar narodowosocjalistycznej polityki ekspansji nikt nie mógł 
wymagać, by otworzyli się oni na sprawców, ich dzieci oraz ich wnuki. Dochodził 
tu również konflikt Wschód-Zachód, żelazna kurtyna. A uklęknięcie Willy’ego 
Brandta w Warszawie stało się symbolicznym obrazem tej drogi (por. Bundeszentrale 
für politische Bildung 2009). 

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa oraz założona w 1991 roku 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) to historie sukcesu na tej trudnej 
drodze. Pierwszy tom polsko-niemieckiego podręcznika do nauki historii „Europa – 
nasza historia” będzie można wykorzystywać od roku szkolnego 2016/17 na polskich 
i niemieckich lekcjach historii w gimnazjum i liceum w obu językach – to kolejny 
kamień milowy drogi pojednania. 

Jeżeli w ramach międzynarodowego spotkania na tradycyjnym wieczorze  
zapoznawczym daje się zadanie zaprezentowania swojego miasta rodzinnego,  
zazwyczaj powtarza się ogólnie znane stereotypy z prospektu promocyjnego 
marketingu turystycznego. Podczas seminarium w Trebnitz grupa z Torunia bez 
komentarza przedstawiła ruinę zamku zakonu krzyżackiego w Toruniu z XIV wieku; 
grupa z Hamburga z dumą pokazała „nasz port”. Historia Zakonu Krzyżackiego 
(Toruń) oraz historia kolonialnych powiązań handlowych w portowym Hamburgu 
dopiero później stały się tematem rozmów (Joho 2011, z okazji bliskich Mistrzostw 
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Europy w Piłce Nożnej w Polsce i w Ukrainie). Potrzebna jest druga wstęga refleksji, 
by rozwinąć dystans i zaryzykować alternatywną narrację do tego, co własne. 

W politycznej pracy edukacyjnej chodzi o zróżnicowanie pojęć zbiorowych od 
wewnątrz, akcentowanie faktycznej różnorodności, podkreślenie alternatywy.  
Podam tu prosty przykład, dotyczący różnicy podejścia do dyskusji na temat aktualnej  
polityki wobec uchodźców w kontekście europejskim, o różnicę pomiędzy „Damy radę!” 
(Angela Merkel) i „Musi być jakaś górna granica (dla przyjmowania uchodźców)”. 
Istotnym jest również uwidocznienie różnych pozycji od prawych i lewych skrzydeł 
wielkich partii ludowych, CDU i SPD. Dla uczestników z Polski być może będzie  
zaskoczeniem, że główna linia polityczna niemieckiej kanclerz dyskutowana jest 
w sposób kontrowersyjny zarówno w obrębie jej własnej Unii Chrześcijańsko-
Demokratycznej (właśnie partii ludowej CDU), jak i w obrębie partii rządzących, czyli 
tak zwanej Wielkiej Koalicji, a partie opozycyjne oczywiście oferują alternatywne, 
własne strategie polityczne. Tak samo pozycja „tego” Kościoła rzymsko-katolickiego 
w Polsce jest na przykład dużo mniej jednorodna, jeżeli chodzi o zasadnicze kwestie  
etyki seksualnej i moralności społecznej, niż przedstawia się to w uproszczonej  
perspektywie niemieckiej opinii publicznej. W pracy spotkań międzynarodowych 
owocne jest wobec tego przedstawianie konfliktów wewnątrzpolitycznych, jeżeli 
chcemy się poznać w sposób zróżnicowany i dać zaskoczyć drugiej stronie. 

W tym miejscu chciałbym pokusić się na wygłoszenie pochwały wiedzy o danym 
kraju. Ten format informacyjny w pozaszkolnej politycznej pracy edukacyjnej jest od 
dawna raczej potępiany; kojarzony jest z „wiedzą o instytucjach”. Wiedza o swoim 
kraju uważana jest za nudną, suchą, zakurzoną i nie jest cool. I z pewnością w dalszym  
ciągu istnieją przykłady odpowiednich publikacji i ofert edukacyjnych, które to 
potwierdzą. Ale instytucji można doświadczać w sposób zorientowany na działanie, 
badając ich żywe życie wewnętrzne, a tym samym przyjmując aktywną, badawczą 
postawę w stosunku do społeczeństwa i kultury. Przy pomocy metod nastawionych 
na działanie lepiej można poznać własną małą ojczyznę, ciekawie przedstawiając 
ją innym, właśnie międzynarodowym gościom. Interaktywna publikacja PNWM 
„Gdybym ja to wiedział! Vademecum dla koordynatorów polsko-niemieckiej wymiany 
szkolnej” jest w tym względzie skrzynią pełną skarbów z odpowiednimi pomysłami. 

Federalna Centrala Kształcenia Politycznego już od 2009 roku nie aktualizowała 
wydawanego przez siebie periodyku „Länderbericht Polen” (Raport o Polsce) (por. 
Alexander 2006; Bingen/Ruchniewicz 2009, Bundeszentrale für politische Bildung 
2011). Z kolei świetnie przygotowane analizy dotyczące Polski wydawane wspólnie 
przez Deutsches Polen-Institut w Darmstadcie, bremeńską Forschungsstelle Osteuropa 
i Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde publikowane dwa razy na miesiąc jako 
wydanie na licencji Bundeszentrale für politische Bildung, dostępne są bezpłatnie 
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online pod adresem: http://www.bpb.de/internationales/europa/polen/40857/polen-
analysen. Dodatkowo, przez Federalną Centralę Kształcenia Politycznego można 
zaprenumerować Nachrichtendienst Eurotopics, uzupełniający europejskie perspek-
tywy zewnętrzne na Polskę i Niemcy. 

Również w aspektach pedagogiczno-dydaktycznych chodzi dalej o to, by przy pomocy 
dialogu poznawać się ciągle na nowo i w sposób bardziej zróżnicowany. Nie potrafię 
ocenić, jak w Polsce wygląda stan aktualnych i wiarygodnych informacji na temat 
systemu edukacji formalnej i nieformalnej w 16 niemieckich krajach związkowych. 
Z kolei jeżeli chodzi o sąsiada, to niewiele wiemy o polskich dyskusjach na temat  
edukacji obywatelskiej lub możliwej dydaktyki, ponieważ istnieje zbyt mało przekładów 
danych prac na niemiecki. W pedagogice wiedza ogranicza się może do – niewielu – 
kanonizowanych w Niemczech klasyków pedagogiki (Szymanski 2009, por. Kawerau 
1923 oraz wskazówki u Buscha 2016, str. 328 i n.). Wciąż na nowo wymienia się  
nazwisko i dokonania Janusza Korczaka, choć ogół jego twórczości mimo niemieckiego  
wydania dzieł zebranych (red. Friedhelm Beiner w Gütersloher Verlagshaus) jest 
mało znany. Okres po II wojnie światowej kojarzony jest we wszystkich postsocjali-
stycznych krajach Europy Wschodniej z pedagogiką socjalistyczną, którą aktualnie 
ocenia się jako „przypis historii” i uważa za przestarzałą – moim zdaniem zresztą 
zupełnie niesłusznie, gdyż w próbie stworzenia nowego socjalistycznego człowieka 
przez misję i szkolenia zawarte są podstawowe figury edukacji obywatelskiej. Nie 
znam z Polski lub innych państw postsocjalistycznych porównywalnej dokumentacji 
metodyki nauczania wychowania obywatelskiego w NRD, jak tej przygotowanej przez 
Grammesa/Schlussa/Voglera (2006), a czas, by zabezpieczyć odpowiednie materiały 
chyba już minął. 

Dlatego we współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu w 
Hamburgu najpierw rozpoczęliśmy od bardziej dostępnego projektu tłumaczeniowego: 
„Bürgerbildung in Polen” / „Edukacja obywatelska w Polsce” (Solarczyk-Szwec/
Kopińska/Grammes 2017). Chodzi o dokumentację różnych płaszczyzn programów 
nauczania, planów szkolnych, przykładowych materiałów lekcyjnych, aby dowiedzieć 
się, co obecnie w sąsiednim kraju dokonuje się w zakresie szkolnej i pozaszkolnej 
edukacji obywatelskiej i jakie doświadczenia są w niej przepracowywane. Byłoby 
idealnie, gdyby grantodawcy, tacy jak na przykład Unia Europejska, przeznaczali 
wysokie kwoty finansowe na przekłady. Czytanie pomaga przecież w poznawaniu się! 

Dużą zasługą jest to, że placówka kształceniowa, taka jak Zamek Trebnitz, ze swym 
transnarodowym Centrum partycypacji i jego archiwum naukowym, zaczęła tworzyć 
dokumentację jakże ulotnej tradycji nieformalnej pracy edukacyjnej z młodzieżą i 
dorosłymi i wreszcie prezentować ją ponadregionalnie.
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5. Gdzie zasadniczo pokrywają się, Pańskim zdaniem, polska i niemiecka edukacja 
obywatelska?        

Czy w ogóle można myśleć o narodowych kulturach edukacji obywatelskiej jako o 
tworach jednorodnych? Odpowiedź brzmi, że oczywiście „nie”. Dotyczy to nawet 
takiego kraju jak Chiny, którego historia z perspektywy zachodniej często przeds-
tawiana jest jako imponująca historia państwa centralistycznego i jednorodnego. 
Co nie jest wizerunkiem odpowiadającym historii społecznej i regionalnej. Jednak 
pewna pułapka ukryta jest w tym pytaniu, bowiem mogłoby ono skłonić do pracy z 
narodowymi cechami charakteru. To nie jest tak, że „Niemcy” mogą się nauczyć od 
„Polski” –to tylko pewnego rodzaju nauczanie ma miejsce pomiędzy poszczególnymi 
i różnymi od siebie obywatelkami i obywatelami podczas bezpośredniego spotkania. 
I to jest właśnie tym, co stanowi jądro metodyki większości edukacyjnych spotkań 
kulturalno-politycznych: wymiana doświadczeń na bezpośrednim spotkaniu, wspólne 
zbieranie nowych doświadczeń.

Obiecujące, innowacyjne podejście podjęły Ewa Artych i Wiesława Witkowska, 
przedstawiając w jednym z fotoreportaży dzień powszedni uczennicy lub ucznia 
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim 
z perspektywy demokracyjno-pedagogicznej (Artych/Witkowska 2014). Ukryte na 
zdjęciach oficjalne i nieoficjalne programy nauczania można porównywać w tym 
samym wydaniu opracowania z odpowiednimi reportażami i portretami szkolnymi 
z Niemiec, Danii i Japonii. Zdjęcia w ogóle są dobrym impulsem do rozpoczęcia 
rozmowy o podstawowych koncepcjach i sposobach życia, edukacji obywatelskiej 
dla młodzieży i dorosłych. 

Mam wrażenie, że stosunek szczególnej bliskości, ale i dystansu w stosunkach 
polsko-niemieckich jest dla procesów edukacyjnych korzystny. Sąsiedzi obcują ze 
sobą i poznają w ramach społeczno-kulturalnych doświadczeniach, a mimo to są 
wystarczająco niepodobni do siebie, żeby takiemu spotkaniu nie groziła nuda. Można 
odnieść się do wspólnych ram „chrześcijańskiego Zachodu” lub „kultury europejskiej”. 
Służą temu także spotkania trójstronne, na przykład z młodymi ludźmi z Izraela i 
krajów arabskich. Również odniesienie do „Europy” może stanowić trzecią stronę 
– ale także, nie zapominajmy, perspektywę spojrzenia zewnętrznego na Europę, na 
przykład gdy studenci z Azji lub Afryki mogą partycypować w imprezie edukacyjnej.

 
 
6. W jaki sposób edukacja obywatelska może zająć się aktualnymi problemami 
(wzmocnienie się partii eurokrytycznych, tendencje nacjonalistyczne i rasistowskie 
w polityce i społeczeństwie obywatelskim, ucieczki i azyl polityczny itd.)?
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Generalnie należy podchodzić z rezerwą do funkcji ratunkowej edukacji obywatelskiej 
jako straży pożarnej, ponieważ budzi ona wśród opinii publicznej nie dające się szybko 
spełnić oczekiwania, co z kolei prowadzi do wielu rozczarowań. Praca edukacyjna jest 
innym modusem i rządzi się inną logiką niż praca polityczna, gdzie podejmowanie 
decyzji powinno przebiegać zdecydowanie szybciej. W pracy edukacyjnej należy 
słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać: „Nauczyciel musi próbować połączyć nietolerancję 
w stosunku do jakiejkolwiek nietolerancji z tolerancją wobec tych, którzy (jeszcze!) 
są nietolerancyjni” (Wolfgang Hilligen, w Grammes 2016). Ta zasada obowiązuje 
również w pozaszkolnej pracy edukacyjnej. Jeżeli jeden z uczestników w sposób 
prowokacyjny obnosi się z symbolem nazistowskim, to na podstawie niepożądanych 
skutków ubocznych, na przykład generalnego ograniczenia stosunku zaufania wobec 
całej grupy, pożądane może być niezgłaszanie tego w każdym wypadku na policję 
i wymiarowi sprawiedliwości, lecz najpierw próba przeprowadzenia rozmowy ped-
agogicznej. Tak samo, z kolei w innej sytuacji, wskazany być może „jasny przekaz”, 
czyli zero tolerancji. 

Aktualnie prawicowo-populistyczna partia Alternatywa dla Niemiec (AfD), założona 
w 2013 roku w reakcji na politykę ratowania euro, mająca już swoich przedstawicieli 
w jedenastu z szesnastu landtagów (stan z listopada 2016 roku), zwraca się regularnie 
do podmiotów edukacji politycznej z parlamentarnymi zapytaniami, dlaczego nie 
zaproszono jej przedstawicieli na debaty czy dyskusje panelowe. Skarży się ponadto 
na – z jej punktu widzenia – jednostronnie negatywne przedstawianie jej w mediach 
edukacyjnych (konflikt o zeszyt ćwiczeń wydany przez wydawnictwo szkolne Schro-
edel). Twierdzi, że mamy tu do czynienia z indoktrynacją polityczną, która zaprzecza 
konsensunsowi z Beutelsbach z 1976 roku: „To, co jest kontrowersyjne w nauce i w 
społeczeństwie, musi zostać przedstawione na lekcjach jako kontrowersyjne” (www.
bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens; por. także Manifest Monachijski 
1997 oraz Manifest Niemieckiego Stowarzyszenia Edukacji Politycznej – Deutsche 
Vereinigung für politische Bildung. „Wzmocnić demokrację – rozbudować edukację 
polityczną”, z marca 2016 roku http://dvpb.de/wp-content/uploads/2016/03/dc731b-
de237721ae07ae7b3eacb73fa0.pdf). 

Konsensus z Beutelsbach właśnie od 1976 stał się nieformalną ustawą zasadniczą 
edukacji obywatelskiej, a pomyślany był najpierw jako dokument na użytek szkół, a 
następnie po części intensywnie dyskutowany również w edukacji pozaszkolnej3. Nowe 
3 Przy tym na to pytanie należy inaczej odpowiedzieć w tzw. „placówkach tendencyjnych” – instytucji szkole-

niowych partii, Kościołów, stowarzyszeń. Tutaj zupełnie uzasadnione są dające ogólną orientacje kursy oraz 
szkolenia. Jeżeli przeprowadza się je na wysokim poziomie, wychodząc poza „misję” i „szkolenie”, stanowią 
punkt wyjścia do ref leksji i dojrzałości. Dorośli są pełnoletni, mogą sami decydować o swoim uczestnictwie w 
kursie i ocenić, czy chcą przyjąć, zmodyfikować lub odrzucić światopoglądowe oferty interpretacyjne instytucji 
jaskrawo tendencyjnych. Dlatego trzeba zawsze rozróżniać zagadnienia przeznaczone dla danej grupy docelo-
wej: czy chodzi o pracę edukacyjną z dziećmi, z młodzieżą, czy z dorosłymi? A w kwestii miejsca nauki: czy 
chodzi o nauczanie publiczne w szkole państwowej lub prywatnej, czy też o programy obywatelskiej edukacji 
pozaszkolnej dla młodzieży i dorosłych. 



95

w konsensusie z Beutelsbach jest to, że łączy ze sobą te pedagogiczno-dydaktyczne 
niepodważalności w sposób innowacyjny – zasada kontrowersyjności zapewne dałaby 
się w podobny sposób znaleźć także w polskiej pedagogice i dydaktyce – wiążąc je 
ze sobą, z czego powstaje pełna napięcia i owocna dynamika. Często nie dostrzega 
się, że konsensus z Beutelsbach zawiera równie subtelne jak i precyzyjne zaznaczenie 
różnorodności: „To, co kontrowersyjne w nauce oraz polityce…”. Poprzez rozróżnienie 
nauki i polityki porusza się różne modusy „kontrowersyjności”. Należy tu między 
innymi dokonać rozróżnienia pomiędzy polityczną krytyką punktów widzenia 
a immanentną, socjologiczną krytyką, mającą na celu sprawdzenie wewnętrznej 
zgodności danej argumentacji. Kontrowersyjność i krytyka muszą wychodzić poza 
przedstawiane w bardzo ogólnych zarysach schematy za i przeciw. Należy unikać 
wrażenia, że wszystkie opinie zasadniczo są w tej samej mierze ważne, ponieważ taka 
obojętność może doprowadzić do ogólnej obojętności w stosunku do opinii i działań 
w dziedzinie społecznej, wzmacniając tym samym apatię polityczną. 

Co więc oznacza w tym wypadku dialog? Należy wysłuchać pozycji AfD z jej  
sceptycyzmem wobec Europy, jednocześnie jednak scharakteryzować ją w  
socjologicznej wstędze ref leksji jako niestosowną. Dopiero podwójna strategia 
wytłumaczenia faktów na płaszczyźnie rzeczowej, przy jednoczesnym koniecznym 
uznaniu strony w równouprawnionym dyskursie pozwala uniknąć „pułapki reklamy”, 
do której doprowadzić może dialog z pozycjami ekstremistycznymi. Edukacja  
obywatelska z reguły wymaga podwójnej wstęgi ref leksji – second order thinking i nauki 
na płaszczyźnie meta. Należy wyraźnie zaznaczyć granicę pomiędzy uzasadnioną 
opinią a odrzucającym, nie kontrowersyjnym pod względem dydaktycznym uprzed-
zeniem, na przykład gdy chodzi o rasistowskie sformułowania w programach danej 
partii lub mowę nienawiści na spotkaniach młodzieży. Również pluralistyczne we 
agree to disagree zasady kontrowersyjności wymaga minimalnych ram normatywnych  
i konsensusu. Ale zdolna do obrony samej siebie demokracja powinna być wtedy  
inaczej określana w przestrzeni cywilno-prawnej, medialno-publicznej niż w  
chronionej półjawności klasy szkolnej. Wzorcowy model oferuje tutaj Fischer (2015) 
(por. szczegółowo Grammes 2016 i 2017).

7. Jak podmioty pozaszkolne i szkolne mogłyby lepiej ze sobą współpracować?  
 
Z mojego, hamburskiego, punktu widzenia rozwój współpracy podmiotów szkolnych 
i pozaszkolnych przebiegał w minionym dziesięcioleciu wyjątkowo pozytywnie. Usie-
ciowienie z podmiotami samorządowymi, uwzględnianie realnych doświadczeń w 
życiu szkolnym to dziś standardowe kryterium przy ocenie jakości szkół przez agen-
cje ewaluacyjne lub przy nagrodach dla szkół, na przykład „Demokratie erleben”. 
Poważne zasługi dla tego rozwoju miała powstała z aktywnej sieci ogólnokrajowego 
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programu „Demokratie lernen & leben” (realizowanego w latach 2002–2007) Deut-
sche Gesellschaft für Demokratiepädagogik, Niemieckie Towarzystwo Pedagogiki 
Demokracji (www.degede.de; por. Jahrbuch Demokratiepädagogik, 2012 i n. oraz 
Manifest z Magdeburga). 

8. Jakie potencjały i potrzeby rozwoju widzi Pan odnośnie transnarodowej 
międzykulturowej i zarazem politycznej pracy edukacyjnej?
 
Kościół katolicki, którego rola w kulturze polskiej jest inna niż w niemieckiej, to cie-
kawy przykład instytucji od zawsze działającej transnarodowo, instytucji posiadającej 
przecież nawet własne państwo. „Kosmopolityzacja”, z mojego punktu widzenia, sta-
nowi wśród zasad dydaktycznych najbardziej charakterystyczne przesunięcie akcentów 
ostatniego dziesięciolecia. W heterogenicznych klasach szkolnych dużych miast już 
dawno powstał wielojęzyczny world classroom, którego zasobów i potencjałów jeszcze 
jednak nie potrafimy wykorzystać w sposób zadowalający. Powinniśmy na nowo, 
metodycznie, przemyśleć wszystkie tematy podstawy programowej na bazie zasad 
globalnego uczenia się i dydaktyki transkulturowej: co może oznaczać patriotyzm 
konstytucyjny w XXI wieku? Czy państwo narodowe (a jeżeli, to które?) jest tylko 
jedną kategorią odniesienia w transnarodowym systemie wielopoziomowym? Czy 
uwagę należy skoncentrować na historii narodowej, czy na globalnej historii świata? 
Jaką rolę odgrywać będzie w XXI wieku religia jako czynnik władzy? Czy prawa 
człowieka można sformułować w sposób uniwersalny, czy są one jednak wyłącznie 
wyrazem zachodniej dominacji? Orientacja tematyczna odnosząca się do Europy może 
często przyjmować funkcję pomostu pomiędzy partykularyzmem a uniwersalizmem. 
Jako koncepcję odpowiedniego rozwoju szkół i lekcji porównać proszę opublikowane 
online zalecenia „Europa in der Hamburger Schule” (Grammes/Klink/Sammoray 
2016). Szkoły międzynarodowe i Szkoły Europejskie mogą odgrywać rolę prekursora 
w rozwoju odpowiedniego world curriculum. 

Doświadczenie, że w celu stworzenia odpowiednio heterogennej grupy, często korzystne 
jest wyjście poza dwunarodowe zestawienia grup i praca z trój- i wielonarodowymi 
zestawieniami grup, realizowane jest w wielu programach unijnych. Jednocześnie 
wielu uczestników przynosi ze sobą doświadczenia podmiotów transnarodowych, 
które w trakcie spotkań edukacyjnych również muszą dojść do głosu. Zaczyna się to 
od trudnych wizyt w rodzinach czasowo goszczących uczestników spotkań podczas 
ferii i pomysłów ich finansowania. Należy rozważyć problemy logistyczne, jak zakup 
korzystnych finansowo biletów lotniczych, podpisanie niezbędnych ubezpieczeń itd. 
oraz podjąć odpowiednie decyzje. Już dzieci i młodzież aktywnie postrzegają rod-
ziców i dziadków w wyzwaniach odnalezienia się w różnych narodowych systemach 
społecznych i mądrego działania pod kątem ekonomicznym, co przez otoczenie często 
odbierane jest jako „wykorzystywanie w sposób egoistyczny systemów socjalnych”. A 
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przecież uzyskane przy tym i przywiezione ze sobą kompetencje znajomości „sztuki 
życia” potrzebują uznania (por. jako przykład dobrych praktyk „Kawę na szczęści”, 
Teichmüller w niniejszym tomie). 

Jak wiadomo, doświadczenia na miejscu nie dadzą sie niczym zastąpić. Internet 
uzupełniająco oferuje możliwości spotkania ponadprzestrzennego, na przykład na tak 
zwanym webinarze. W ten sposób można utrzymać w ryzach ważny czynnik kosztów. 

9. Jakie znaczenie posiada dydaktyka nauczania języków obcych w zakresie 
transnarodowej edukacji obywatelskiej? 
 
Język jest znaczeniem, ponieważ transportuje kulturę. Na międzynarodowych  
seminariach dotyczących zagadnień wymiany zawsze odczuwałem niezbędne 
tłumaczenie jako wzbogacenie potencjałów refleksji tematu. Najpierw doznawałem 
odczuwalnego spowolnienia, które następuje na przykład przy tłumaczeniu  
konsekutywnym, przy zadawaniu dodatkowych pytań, mówieniu tak zwanym prostym 
językiem, a które oferuje przecież korzyści w zakresie refleksji poprzez „wmontowaną 
powolność”. 

Język polski i niemiecki to tak zwana asymetryczna para języków. Ważne jest to 
również jako korektyw, by regularnie pracować wielojęzycznie i czynić odpowiednie 
oferty tekstowe. 

Uważam, że ważne jest, by w publikacjach nie wygładzać problemów tłumaczeniowych 
i nie „usuwać ich w tłumaczeniu”, lecz przeciwnie, prezentować je jako pęknięcie w 
tłumaczeniu I traktować jako powód do refleksji (Badstübner-Kizik 2015). Istnieje 
kilka możliwości przedstawiania tekstu. Notorycznym placem budowy jest niemieckie 
specjalistyczne pojęcie „edukacji politycznej”, gdyż tutaj nakładają się na siebie od razu 
dwa problemy tłumaczeniowe. „Polityka” ma w niemieckim języku specjalistycznym 
konotacje neutralne lub pozytywne – nie jest kojarzona negatywnie z „polityką partyjną”. 
Słowo „edukacja” (Bildung) jest już w języku niemieckim złożonym słowem o dużych 
tradycjach. Czy „wychowanie obywatelskie” jest adekwatnym tłumaczeniem? Problem 
z tłumaczeniem można objaśnić w przypisie czy też glosariuszu i pokazać w sposób 
przejrzysty; można zaoferować alternatywne tłumaczenia (por. bardzo instrukcyjne, 
mimo iż odnosi się do kontekstu niemiecko-czeskiego, Engel i in. 2014). 

Bardzo obiecujące jest połączenie edukacyjnej pracy kulturalnej ze społeczno-polityczną. 
Wszystkie współczesne media, także poświęcone sztuce, film, fotografia, ale również 
bezpośrednia praca wprost z literaturą (por. Dedecius 2011), szczególnie literaturą dla 
dzieci i młodzieży (por. Neubert 1993; Dahrendorf/Nauschütz 1999; Hoffmann 2011 i 
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2012), mogą udostępnić pod względem językowym obszary doświadczeń emocjonalnie 
 wrażliwych, a ponadto ambiwalentnych i niejednoznacznych. W „kawiarni opowiadań” 
(Erzählcafé) anegdota rodzinna, jak ta, którą opowiedziałem powyżej, mogłaby 
stanowić pretekst do rozmów. Takim samym pretekstem mogłaby także stać się 
historia Waleriana Wróbla z polskiej miejscowości Falków, zamordowanego przez 
nazistów w nadzwyczajnym postępowaniu sądowym (por. www.stiftung-denkmal.
de/jugendwebsite/r_pdf/walerjan.pdf Schminck-Gustavus 1986). 

Moim osobistym marzeniem byłoby zaprezentowanie któregoś dnia opinii publicznej 
w Polsce historii edukacji politycznej w Niemczech w XX wieku w tomie w 
języku polskim, opisującym ze wszystkimi zdobytymi doświadczeniami zmiany  
systemów politycznych i „przełomy”. Jest to rzeczywiście przykładowa historia, z 
której można się wiele nauczyć, w której rozgrywały się różne warianty stosunków 
pomiędzy polityką a pedagogiką – niemiecki przebój eksportowy, tak jak i wspomniany 
już wcześniej konsensus z Beutelsbach. (A może istnieje już taka publikacja?)  

10. Jak wygląda kwestia dofinansowywania edukacji obywatelskiej w Polsce i 
Niemczech? Na których obszarach można je ulepszyć? 

W międzynarodowej pedagogice spotkań należy starannie kontrolować aspekt 
niezamierzonego dofinansowywania elit. A oto moja obserwacja na ten temat z 
perspektywy edukacji inkluzyjnej: „pozaszkolne”, nieformalne aktywności zawsze 
obiecują szczególną formę wolności, również nadzoru i kontroli dorosłych. Może 
to wzbudzić u rodziców obawy i troski o bezpieczeństwo ich dzieci, na przykład w 
kwestii wydanie pozwolenia na udział w międzynarodowych koloniach dla dzieci lub 
spotkań młodzieży. Znam rodziny z Berlina, które mają wątpliwości, czy pozwolić 
dzieciom na wyjazd na tereny wiejskie wschodnich landów, gdyż obawiają się napaści 
spowodowanych ksenofobią. Podobne troski dręczą z pewnością niektórych rodziców 
w Polsce, gdy mają podjąć decyzję dotyczącą wyjazdu swoich dzieci do Niemiec. 

Jeszcze jedna reforma miała wpływ na pozaszkolny krajobraz edukacyjny. Trady-
cyjna niemiecka szkoła, w której zajęcia trwały do południa, w międzyczasie niemal 
w całych Niemczech zastąpiona została przez szkoły całodzienne. Nie przynosi to 
wyłącznie korzyści wobec stosunku szkoły do podmiotów pozaszkolnych. Przestrzeń 
uczenia się, jaką jest szkoła, może uzurpować sobie działania, które dawniej w sposób 
autonomiczny przejmowały podmioty pozaszkolne. Teraz, jeśli wolni mi się tak 
wyrazić, wszystko jest podawane „z jednej ręki” – szkolnego ośrodka edukacji, i nie 
jest już jasne, czy w przypadku szkoły całodziennej chodzi o ofertę projektu opieki, 
czy jeszcze edukacji. Czasami z nostalgią wspominam niemiecką szkołę lat 70., która 
kończyła się o godzinie 13.00, wymagała od ucznia samodzielnego odrabiania zada-
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nych do domu zadań, których potem nikt poza nauczycielem nie sprawdzał, i gdzie 
młodzieżowa straż pożarna, lekcje konfirmacji lub komunii odbywał się zupełnie 
niezależnie od „szkoły”. 

Należałoby przemyśleć te relacje na nowo w warunkach nowych form rodziny i obecnej 
społecznej elastycznej polityki czasu pracy. Przykładem bardzo godnym naśladowania 
w 16 różnych federalnych systemach edukacji w Niemczech jest rozwiązanie prakty-
kowane w Nadrenii-Północnej Westfalii: nauka całodzienna we współpracy szkoły, 
organizacji pomocy dla młodzieży i innych partnerów, z komunalnymi grupami 
kontrolującymi jakość jako inicjatywami networkingowymi w lokalnym sektorze 
edukacyjnym (por. też Sturzenhecker 2015). 

Jeżeli można, to chciałbym opatrzyć sceptycznym znakiem zapytania mówienie o 
„wyzwaniach”, które się „pojawiają”. W specyficznym interesie, jakim jest akwizycja 
dotacji, podmioty międzynarodowej pozaszkolnej pracy edukacyjnej zmuszane są w 
tekstach przetargów tematyzować takie „wyzwania”, a czasami też je dramatyzować. 
Powstaje proza pisania wniosków, którą lingwiści chętnie opisują jako „socjalisty-
czny stopień wyższy”. Stopień wyższy jak „coraz więcej”, „coraz wyżej” sugeruje 
prawidłowość ludzkiego rozwoju w górę społeczeństwa. I wtedy ekstremizm prawi-
cowy i bezrobocie wśród młodzieży „coraz bardziej” rosną, a edukacja obywatelska 
jak straż pożarna ma naprawiać coś, co w zasadzie byłoby zadaniem polityki rynku 
pracy i polityki społecznej. Ta proza pisania wniosków przenosi się na spotkania, na 
międzynarodowy sposób mówienia o „różnorodności”, heterogeniczności i inkluzji. 

Jednocześnie biznes stawiania wniosków forsuje przymus oryginalności i innowacyjności, 
na przykład w projektach europejskich. Nie dochodzi jednak dzięki temu do akumu-
lacji zebranej przez doświadczenia wiedzy, optymalizacji przez powtórzenia. Nawet 
wówczas, jeżeli odpowiednie wnioski zawsze wymagają dowodu na długofalowość 
projektu poprzez przejmowanie ich do codziennej pracy danej instytucji. Dzieje się 
tak, ponieważ szczególnie projekty odnoszące sukces często pozostają efemerydami, 
nie prowadzą do ustanowienia dobrej infrastruktury edukacji politycznej. 

11. Jaka jest specyfika polsko-niemieckiego region przygranicznego i jak może 
nawiązać do tego pozaszkolna edukacja obywatelska?
 
Wychowany w nie za dużym kurorcie, w Wiesbaden w środkowych Niemczech,  
gdzie przed dwoma tysiącami lat laty wznosił się mur obronny (limes), odgraniczający 
Imperium Rzymskie od wcale nie tak „barbarzyńskich” Germanów, okres studiów 
spędziłem w ówczesnym Berlinie Zachodnim. Podzielone miasto graniczne i frontowe  
w okresie zimnej wojny oferowało wzorcowe możliwości uczenia się i zbierania 
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doświadczeń w ramach politycznej pedagogiki podróżniczej (Grammes 2012).  
„Regionalna dydaktyka kontaktowa” (Badstübner-Kizik 2012 i w tym tomie) stanowi 
prowadzącą dalej koncepcję posiadającą wiele punktów zaczepienia w stosunku do 
edukacji obywatelskiej na płaszczyźnie partykularyzmu i uniwersalizmu, regionalności 
i globalności. Zawsze należy postrzegać różnice i cechy wspólne, a nie ontologizować 
ich, lecz utrzymywać tak, by pozostały elastyczne. 

„Granice” o tyle zawsze stanowiły wart zachodu temat społeczno-politycznej pracy 
edukacyjnej, że wystarczy – jeżeli nie myśli się przy tym wyłącznie o granicach 
przestrzennych i ich znaczeniu społeczno-politycznym – jeden rzut oka na atlas  
historyczny i przebieg granic polsko-niemieckich (Garske 2013). W pracy edukacyjnej  
jest dziś oczywiste, że zagadnienia edukacyjne opracowuje się jako wydarzenie 
transformatywne, które dopiero rozpala się natrafiając na granice i wywołane przez 
nie irytacje (w europejskim znaczeniu edukacji jako zmiany kierunku por. Benner/ 
Stepkowski 2011; reprezentacyjne dla niemieckojęzycznej społeczno-konstruktywistycznej 
teorii edukacji por. Koller 2012). Koncepcja „granicy” nie jest przy tym rozumiana 
wyłącznie przestrzennie, lecz rozszerza się na wszystkie inne oznakowania różnic – 
kultury (my/oni), płci (on/ona), narodowości (Polska/Niemcy), „etniczności” (polski/
niemiecki), religii (immanentny/transcendentny – por. Stepkowski 2014) itd.. – i przez 
to relatywizuje się w koncepcji różnorodności przez wzajemne zadawanie sobie pytań. 

Bez „granic” w tym znaczeniu nie byłoby kultur, zaś bez kultur jako form życia 
nie powstałoby żadne polityczne zadanie edukacyjne (por. Busch i Teichmüller w 
niniejszym tomie).

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Agnieszka Grzybkowska

Literatura
 
Alexander, Manfred 2006: Kleine Geschichte Polens. Schriftenreihe Band 537. 
Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.

Artych, Ewa/ Witkowska, Wiesława 2014: Maria Skłodowska-Curie Liceum, Sokołów 
Podlaski, Polen. W: Journal of Social Science Education 2014, nr 1, s. 149-155.

Badstübner-Kizik, Camilla/ Fišer, Zbynek/ Hauck, Raija (red.) 2015: Übersetzung 
als Kulturvermittlung. Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische 
Innovation. Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 6. Frankfurt a.M.: Peter 
Lang, s. 9-12.

Badstübner-Kizik, Camilla 2012: Gemeinsam lernen im Grenzbereich? Zu den 



101

Grundlagen einer regionalen Kontaktdidaktik. W: Busch, Matthias/ Lis, Tomasz/ 
Müller, Darius (red.): Lernen jenseits der Oder. Lehrerhandreichung für deutsch-
polnische Unterrichtsprojekte. Konzepte und Materialien für regionalspezifische 
Unterrichtseinheiten in der Grenzregion. Poznań: Garmond Oficyna Wydawnicza, 
s.19-31.

Bundeszentrale für politische Bildung (red.) 2011: Informationen zur politischen 
Bildung (Heft 311). Polen. Bonn.

Bundeszentrale für politische Bildung (red.) 2009: Zwangsumsiedlung, Flucht und 
Vertreibung 1939-1959. Schriftenreihe Band 1015. Bonn.

Benner, Dietrich et al. 2015: Bildung – Moral – Demokratie. Paderborn: Schöningh.

Benner, Dietrich/ Stępkowski, Dariusz 2011: Die Höhle als Metapher zur Beschrei-
bung von Bildungsprozessen. Eine Studie zur Transformation von Platons Höhlen-
gleichnis in bildungstheoretisch relevanten Diskursen. W: Zlatkin-Troitschanskaia, 
Olga (red.): Stationen empirischer Bildungsforschung. Wiesbaden: Verlag für Sozi-
alwissenschaften, s. 91-104.

Benner, Dietrich/ Stępkowski, Dariusz 2012: Warum Erziehung in Demokratien 
nicht politisch fundiert werden kann. W: Anhalt, Elmar/ Stępkowski, Dariusz (red.): 
Erziehung und Bildung in politischen Systemen. Jena: Edition Paideia, s. 49-72. [także 
w: Anhalt, Elmar/ Stępkowski, Dariusz (red.) 2012: Wychowanie i kształcenie w 
systemach politycznych. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie].

Bingen, Dieter/ Ruchniewicz, Krzysztof 2009: Länderbericht Polen. Schriftenreihe 
Bd. 735. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.

Böhme, Irene 1982: Die da drüben. 7 Kapitel DDR. Berlin: Rotbuch.

Bürger, Hermann/ Gruber, Bettina/ Wintersteiner, Werner 2002: Erziehung zur 
interkulturellen Verständigung. Handbuch der europäischen Jugendakademie. bm:bwk 
(red.). Innsbruck.

Busch, Matthias 2016: Staatsbürgerkunde in der Weimarer Republik. Genese einer 
demokratischen Fachdidaktik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Busch, Matthias/ Grammes, Tilman/ Welniak, Christian 2012: „Es kann sehr 
nett werden, wenn künftig die Schüler so Politik treiben”. Partizipation zwischen 
Vereinahmung, Integration und Empowerment. W: POLIS, Heft 1, s. 18-20.



102

Dahrendorf, Malte/ Nauschütz, Hans-Joachim 1999: Deutsch-polnische Kinderlite-
raturbeziehungen oder vom Eingeständnis eines Defizits. W: Beiträge Jugendliteratur 
und Medien, 51 (1999) 1, s. 20-25.

Dedecius, Karl 2011: Meine polnische Bibliothek. Literatur aus neun Jahrhunderten. 
Berlin: Insel.

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (red.) 2008: „Hätte ich das gewusst!” – Vademekum 
für Koordinatorinnen und Koordinatoren des deutsch-polnischen Schulaustauschs. 
URL: http://deutsch-polnischer-schueleraustausch.de/ [dostęp: 03.11.2016].

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (red.) [Barełkowski, Matthias (red.)] 2011: Und 
was machen wir heute? Aspekte einer deutsch-polnischen Jugendbegegnung. Pots-
dam: DPJW.

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (red.) [Kochanowski, Jerzy/ Kosmala, Beata (red.)] 
2013: Deutschland, Polen und der Zweite Weltkrieg: Geschichte und Erinnerung. 
Potsdam/Warschau: DPJW.

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (red.) 2014: Das hat Methode! Praxis-Handbuch 
für den deutsch-polnischen Jugendaustausch. Potsdam: DPJW.

Engel, Nicolas et al. (red.) 2014: Grenzen der Grenzüberschreitung. Zur „Überset-
zungsleistung” deutsch-tschechischer Grenzorganisationen. Bielefeld: Transcript.

Fischer, Christian 2016: Was kann man an der PEGIDA-Bewegung (immer noch) 
lernen – und wie? Politikdidaktische Reflexionen mit einer Problemstudie als Beispiel. 
W: Gesellschaft-Wirtschaft-Politik, Heft 1, s. 567-580.

Fischer, Kurt Gerhard 1970: Einführung in die politische Bildung. Stuttgart: Metzler.

Fritz, Karsten/ Maier, Katharina/ Böhnisch, Lothar 2006: Politische Erwachsenen-
bildung. Trendbericht zur empirischen Wirklichkeit der Politischen Bildungsarbeit 
in Deutschland. Weinheim/München: Juventa.

Garske, Lucas Frederic 2013: Geschichte als | Raum | als Geschichte. Dekonstruk-
tion symbolischer Grenzziehungen als Methode des historischen Lernens am Beispiel 
polnischer und deutscher Geschichtsschulbücher. W: Geschichte in Wissenschaft 
und Unterricht, Heft 1/2, s. 13-29.

Gemeinsame Deutsch-Polnische Schulbuchkommission in Zusammenarbeit mit dem 



103

Georg-Eckert-Institut – Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung 
Braunschweig und dem Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen 
Akademie der Wissenschaften (Hrsg.) 2016: Europa – Unsere Geschichte. Band 1. 
Wiesbaden: Eduversum GmbH und Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP).

Grammes, Tilman 2012: Berlin – zwei Welten, eine Stadt. Wahrnehmungsräume auf 
pädagogischen Studienreisen der 1960er Jahre. W: Matthes, Eva/ Ritzi, Christian/ 
Wiegmann, Ulrich (red.): Der Mauerbau 1961. Bildungsgeschichtliche Einsichten. 
Bad Heilbrunn: Klinkhardt, s. 161-210.

Grammes, Tilman 2014: Kontroversität. W: Sander, Wolfgang (red.): Handbuch der 
politischen Bildung. Schwalbach: Wochenschau, s. 266-274.

Grammes, Tilman 2016: Ein pädagogischer Professionsstandard der politischen 
Bildung. Fachdidaktisches Denken mit dem Beutelsbacher Konsens. W: Widmaier, 
Benedikt/ Zorn, Peter (red.): Brauchen wir den Beutelsbacher Konsens. Schriftenreihe 
der Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn.

Grammes, Tilman 2017: Pädagogisierung der politischen Bildung in der Demo-
kratie. Beutelsbach im historischen, vergleichenden und praktischen Kontext. W: 
Frech, Siegfried/ Richter, Dagmar (red.): Wie ist der Beutelsbacher Konsens heute 
zu verstehen? Schwalbach: Wochenschau (w druku).

Grammes, Tilman/ Welniak, Christian 2012: Politische Erziehung. W: Sandfuchs, 
Uwe et al. (red.): Handbuch Erziehung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, s. 676-682.

Grammes, Tilman/ Klink, Otto/ Sammoray, Julia (red.): Europa in der Hamburger 
Schule. Eine Handreichung zur Schul- und Unterrichtsentwicklung. URL: https://
www.ew.uni-hamburg.de/forschung/europahandreichung.html [dostęp: 03.11.2016].

Grammes, Tilman/ Schluß, Henning/ Vogler, Hans-Joachim 2006: Staatsbürger-
kunde in der DDR. Dokumente und Analysen. Wiesbaden: Springer.

Handrich, Thomas 1996: Hehre Ziele – ernüchternde Wirklichkeit. Interkulturelles 
Lernen im deutsch-polnischen Jugendaustausch. W: Marburger, Helga/ Riesner, Silke 
(red.): Jugend und deutsch-polnische Nachbarschaft. Bilder vom Anderen, Austausch- 
und Migrationserfahrungen, grenzüberschreitende Projekte und Kooperationen. 
Frankfurt a.M.: IKO Verlag für interkulturelle Kommunikation.

Hoffmann, Jeanette 2011: Literarische Gespräche im interkulturellen Kontext. Eine 
qualitativ-empirische Studie zur Rezeption eines zeitgeschichtlichen Jugendromans 



104

von Schülerinnen und Schülern in Deutschland und in Polen. Münster: Waxmann.

Hoffmann, Jeanette 2012: Narrated (hi)stories in an intercultural context. How 
young people in Germany and Poland deal with tensions between communicative and 
cultural memory. W: Boesen, Elisabeth et al. (red.): Peripheral memories. Public and 
private forms of experiencing and narrating the past. Bielefeld: Transcript, s. 259-281.

Ilg, Wolfgang/ Dubiski, Judith 2011: Begegnung schafft Perspektiven. Empirische 
Einblicke in internationale Jugendbegegnungen. Berlin: Deutsch-Französisches 
Jugendwerk (DFJW) und Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW).

Jarausch, Konrad/ Arnold, Klaus Jochen (red.) 2008: „Das stille Sterben…” Feld-
postbriefe von Konrad Jarausch aus Polen und Russland 1939–1942. Paderborn: 
Schöningh [ang.: Reluctant Accomplice: A Wehrmacht Soldier‘s Letters from the 
Eastern Front. Princton: Princton Press 2011].

Joho, Michael/ Landeszentrale für politische Bildung Hamburg und das General-
konsulat der Republik Polen in Hamburg (red.) 2011: Polnisches Leben in Hamburg 
– Śladami Polaków w Hamburgu. Hamburg: Landeszentrale für politische Bildung.

Kawerau, Siegfried 1923: Übernationale Erziehung. W: Jahrbuch deutscher Lehrer 
in Polen. 1. Jahrgang, s. 105-108.

Kneip, Matthias/ Mack, Manfred (red.) 2011: Polen. Darstellungen und Materialien: 
Polnische Gesellschaft. Schülerbuch. Berlin.

Koller, Hans-Christoph 2012: Bildung anders denken: Einführung in die Theorie 
transformatorischer Bildungsprozesse. Stuttgart: Kohlhammer.

Mollenhauer, Klaus 1970: Erziehung und Emanzipation. Polemische Skizzen. 
München: Juventa.

Mouffe, Chantal 2015: Agonistik. Die Welt politisch denken. Bonn: Bundeszentrale 
für politische Bildung.

Neubert, Reiner 1993: Polen-Bilder in Kinder- und Jugendbüchern der DDR.  
Anspruch und Verdrängung. W: Deutschunterricht, 46 (1993) 9, s. 405-413.

Perl, Daniela/ Heese, Anna 2008: Mehr als nur ein schöner Urlaub: Langzeitwir-
kungen von internationalen Jugendbegegnungen auf die Persönlichkeitsentwicklung 
der TeilnehmerInnen. W: Lindner, Werner (red:): Kinder- und Jugendarbeit wirkt. 



105

Aktuelle und ausgewählte Evaluationsergebnisse der Kinder- und Jugendarbeit. 
Wiesbaden, s. 67-79.

Solarczyk-Szwec, Hanna/ Kopińska, Violetta/ Grammes, Tilman (red.) 2017: 
Bürgerbildung in Polen. Hamburger Studientexte Didaktik Sozialwissenschaften. 
Hamburg (w druku).

Schminck-Gustavus, Christoph 1986: Das Heimweh des Walerjan Wróbel. Ein 
Sondergerichtsverfahren 1941/42. Bonn: Dietz Verlag.

Stępkowski, Dariusz 2014: Religion Long Forgotten. The Importance of Religion in 
Education Towards Civil Society (red. nauk. D. Stępkowski, A. Murzyn). Kraków: 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szymański, Mirosław S. 2009: Die Rezeption Eduard Sprangers und Theodor Litts 
in Polen. W: Gutjahr-Löser, Peter (red.): Theodor Litt – Eduard Spranger. Philoso-
phie und Pädagogik in der geisteswissenschaftlichen Tradition. Leipzig: Leipziger 
Universitätsverlag, s. 115-125.

Thomas, Alexander/ Chang, Celine/ Abt, Heike (red.) 2007: Erlebnisse, die ver-
ändern. Langzeitwirkungen der Teilnahme an internationalen Jugendbegegnungen. 
Göttingen.

Widmaier, Benedikt (red.) 2012: Unter erschwerten Bedingungen: politische Bil-
dung mit bildungsfernen Zielgruppen. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung/ 
Schwalbach: Wochenschau.

Zentralen für politische Bildung 1997: Demokratie braucht politische Bildung. 
Münchner Manifest vom 26. Mai 1997. URL: http://www.lpb-bw.de/muenchner_ma-
nifest.html [dostęp: 03.11.2016].

Literatura dodatkowa 

Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten (red.): Zeitschrift außerschulische Bildung. 
Zeitschrift der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung. 

Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik 2005: Magdeburger Manifest. 
URL: http://degede.de/fileadmin/DeGeDe/wir_ueber_uns/magdeburgermanifest.
pdf [dostęp: 03.11.2016].



106

Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik: ABC zur Demokratiepädagogik. 
URL: http://degede.de/abc-demokratiepaedagogik.0.html [dostęp: 03.11.2016].

Hafeneger, Benno (red.) 1997: Handbuch politische Jugendbildung. Schwalbach: 
Wochenschau.

Hafeneger, Benno (red.) 2011: Handbuch außerschulische Jugendbildung: Grund-
lagen, Handlungsfelder, Akteure. Schwalbach: Wochenschau.

Hufer, Klaus-Peter (red.) 1999: Außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung. 
Lexikon der politischen Bildung, Band 2. Schwalbach: Wochenschau.

Hufer, Klaus-Peter (red.) 2000: Handbuch politische Erwachsenenpädagogik. 
Schwalbach: Wochenschau.

Lötsch, Bettina/ Thimmel, Andreas (red.) 2011: Kritische politische Bildung: ein 
Handbuch. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.

Reinhardt, Sibylle 2012: Politikdidaktik. Berlin: Cornelsen [ang.: Teaching Civics. 
Opladen 2015].

Widmaier, Benedikt 2012: Außerschulische politische Bildung nach 1945 – Eine 
Erfolgsgeschichte? W: Aus Politik und Zeitgeschichte (2012), 46-47, s.1-12. 

Zitzmann, Christina et al. (red.) 2011: Wie gut sind wir eigentlich? Qualitäts- 
management und Evaluation in der außerschulischen politischen Bildung. Schwal-
bach: Wochenschau.



107

Camilla Badstübner-Kizik

Wspólnie uczyć się w regionie  
przygranicznym? Podstawy regionalnej  
dydaktyki kontaktowej1

 
1. Pojęcie  
 
Procesy uczenia się przebiegają szczególnie skutecznie, gdy, wychodząc od tego, co 
znane, odzwierciedlają poprzez porównywanie i kontrastowanie to, co łączy jak i to, 
co dzieli, i pozwalają stopniowo na opracowanie tego, co nowe. Przyjmując ten koncept 
konstruktywistycznego uczenia się, należało by za każdym razem na nowo wybierać 
i opracowywać treści nauczania w odniesieniu do sytuacji uczenia się poszczególnych 
grup uczniów. Oznacza to niepodlegającą wątpliwości konieczność merytorycznego i 
metodycznego rozróżnienia procesów uczenia się ze względu na wiek i doświadczenie 
uczących się, a także dopasowania ich do regionalnych (i lokalnych) warunków, w  
których uczenie się ma miejsce. Trzeba wyjść od tego, że uczący się tylko w wyjątkowych 
przypadkach są „niezapisanymi kartami” zarówno w odniesieniu do otoczenia jak i  
przedmiotów nauczania oraz, co więcej, są uczestnikami różnych (lokalnych, regionalnych,  
narodowych lub pokoleniowych) dyskursów w i poza szkołą (np. w rodzinie, dzięki 
środkom masowego przekazu, w ramach innych przedmiotów szkolnych). Dyskursy te 
kształtują ich jeszcze zanim rozpoczną zorganizowaną naukę szkolną lub też działają 
równolegle do niej i mają poprzez to pośredni wpływ na nastawienie do przedmiotu i 
na powodzenie procesu uczenia się. Koncept regionalnej dydaktyki kontaktowej (niem. 
regionale Kontaktdidaktik) umożliwia zróżnicowanie procesów uczenia się pod względem 
specyficznego, lokalnego i regionalnego otoczenia.

1. Jego celem jest uchwycenie istniejących kontaktów między konkretnymi grupami 
uczących się a przedmiotami nauczania, podejmowanie i pozytywne wykorzys-
tywanie ich w zinstytucjonalizowanych procesach uczenia się oraz pozyskiwanie 
nowych pól kontaktów. Pod pojęciem kontaktów należy rozumieć tutaj spotkania z 
potencjalnie istotnymi treściami, przedmiotami, formami, ale także „nośnikami” 
(osobami) procesów dydaktycznych. Chodzi tu z jednej strony o owocne wykorzy-
stywanie odbytych spotkań, z drugiej strony o umożliwianie nowych.

 1 Niniejszy tekst jest zaktualizowaną wersją opublikowanego wcześniej artykułu (por. Badstübner-Kizik 2012). 
Autorka podejmowała już ten temat wielokrotnie w opublikowanych pracach (por. Badstübner-Kizik 2004, 
2007, 2010, 2013). Niniejszy tekst opiera się częściowo na publikacjach z roku 2010 i 2013. 
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2. W odniesieniu do przedmiotu język niemiecki jako obcy spotkanie może na przykład 
oznaczać umiejscowienie określonych, związanych z przedmiotem treści (np. 
słów, reguł, nazwisk, dat, obrazów, dźwięków, przedmiotów, symboli, rytuałów 
lub działań), przedmiotów bądź materiałów (np. książek, filmów, biletów wstępu, 
biletów podróżnych, monet), form (np. prac klasowych, ocen, wycieczek) a także 
osób (np. nauczycieli, turystów, klas partnerskich) w zorganizowanym procesie dy-
daktycznym lub poza nim. Takie spotkania mogą zostać niewykorzystane, przyjęte 
bezrefleksyjnie (np. uczestnictwo w powszechnym dyskursie środków masowego 
przekazu) lub świadomie odrzucone; mogą też przebiegać negatywnie, a tylko w 
idealnym przypadku – dzięki powtórzeniu, zróżnicowaniu i zintensyfikowaniu – 
zaowocować trwałym i możliwym do rozbudowania kontaktem.

3. Dydaktyka oznacza w tym kontekście zorientowany na adresata wybór, 
przyporządkowanie (także progresję), metodyczne opracowanie, pośrednictwo 
i wspieranie takich spotkań jak również ciągłe inicjowanie nowych przestrzeni 
spotkań. Do tego można zaliczyć także strategie, które zapobiegają wyciąganiu 
mylnych wniosków wynikających z tzw. „hipotezy kontaktów”. Zakłada ona, że 
intensywne i rozległe kontakty z „innymi” wiodą automatycznie do wyzbycia się 
uprzedzeń i rozwinięcia umiejętności interakcji – pogląd podzielany czasami także 
w dydaktyce języków obcych. Stąd też dydaktyka kontaktowa będzie nosić znamiona 
konceptu, który przygotowuje, organizuje oraz inicjuje samodzielne budowanie 
opinii, tzn. będzie ona zachęcać do nauczania interkulturowego i wspierać je 
(por. Volkmann 2002: 23). Dla nauczycieli oznacza to konieczność rozpoznania i 
metodycznego wykorzystania przed- i pozaszkolnych spotkań jak i interdyscypli-
narnych „równoległych” przestrzeni spotkań (np. spotkania z różnymi aspektami 
niemieckiego obszaru językowego i języka niemieckiego jako obcego w telewizji, 
na ulicy, na lekcjach historii czy muzyki, poprzez obrazy, nazwiska, słowa, daty, 
przedmioty itd.).

Dydaktyka kontaktowa w tym sensie wymaga rozróżnienia zarówno pomiędzy językami 
obcymi jak i w obrębie regionów, w których naucza się tych języków obcych: np. na 
lekcji języka angielskiego w Polsce powinny być podejmowane inne tematy niż na 
lekcji języka niemieckiego jako obcego i dydaktyka kontaktowa w odniesieniu do języka 
niemieckiego musi wyglądać w Europie Zachodniej albo w krajach azjatyckich inaczej 
niż w obszarze środkowoeuropejskim lub w regionach bezpośrednio sąsiadujących z 
obszarem niemieckojęzycznym.

Uczący się i nauczający z danego regionu wykazują wiele podobieństw, i to nie tylko w 
odniesieniu do istniejących możliwości spotkań z innymi językami i kulturami. Szeroko 
rozumiane podobieństwa regionalne (np. dla „państw wschodnich Europy Środkowej”) 
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w odniesieniu do języka niemieckiego jako obcego mogą zawierać w sobie podobieństwa 
natury lingwistycznej (np. w wypadku słowiańskich języków wyjściowych uwarun-
kowane tym podobieństwem konsekwencje związane z nauką języka niemieckiego, 
obecność zapożyczeń), geograficznej (np. pośrednie lub bezpośrednie sąsiedztwo z 
krajami niemieckojęzycznymi), politycznej (np. przynależność do strefy wpływów byłego 
Związku Radzieckiego, doświadczenie przełomu politycznego 1989/1990, wstąpienie do 
Unii Europejskiej w 2004 roku), historycznej (np. doświadczenie wyjątkowo agresywnej 
polityki kolonizacyjnej i okupacyjnej tzw. Trzeciej Rzeszy i jej skutków oraz uwarun-
kowane tym postrzeganie „podzielonych” Niemiec i Austrii), a także gospodarczej (np. 
różnica poziomu dobrobytu, migracja zarobkowa). 

W ramach dydaktyki kontaktowej w odniesieniu do regionów przygranicznych (np. 
zachodnich terenów Polski lub Czech bezpośrednio graniczących z Niemcami lub 
Austrią) można ponadto wyjść od przesłanek, które kształtują stosunek do języka 
niemieckiego, do krajów sąsiadujących i ich mieszkańców, do własnego regionu i 
jego historii, do codziennych, regionalnych i lokalnych wydarzeń politycznych na tle 
danego sąsiedztwa. Ważnym punktem jest bez wątpienia obecność sieci personalnych, 
materialnych oraz ideowych śladów „innych”, która jest w tych regionach bardziej 
zagęszczona niż w regionach leżących w głębi kraju. W szczególności dotyczy to 
następujących aspektów:

1. Sąsiedztwo z obszarem niemieckojęzycznym ma bezpośredni wpływ na dostępność, 
trwałość, bezpośredniość, natężenie i częstotliwość spotkań odbywających się na 
różnych płaszczyznach. Dotyczy to zarówno płaszczyzny personalnej (np. znajomości, 
przyjaźnie, partnerstwo handlowe, „mały ruch graniczny”), jak i niepersonalnej (np. 
niezakłócony odbiór stacji telewizyjnych i radiowych, zwiększona oferta „obcych” 
towarów). Taki stan rzeczy wywołuje ogólne poczucie oczywistości i swobody w 
stosunku do sąsiadów.

2. Określone konsekwencje wynikające z położenia przygranicznego (np. transgrani-
czne możliwości pracy i zamieszkania) pojawiły się dla regionów Polski czy Czech 
graniczących z Niemcami lub Austrią w momencie przełomu 1989/1990, a już 
w szczególności po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku, uwzględniając 
wszystkie następstwa tegoż rozszerzenia (np. powstanie euroregionów, przystąpienie 
do strefy Schengen w grudniu 2007 roku, całkowite otwarcie rynku pracy w kra-
jach niemieckojęzycznych w maju 2011 roku). Dzięki temu dodatkowo umacniają 
się potencjalne możliwości kontaktów, a proces kształtowania transgranicznych 
tożsamości regionalnych w ramach wspólnego rynku europejskiego jest w toku.

3. Poprzez zmieniającą się przynależność państwową, a przede wszystkim poprzez 
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związane z nią przesuwanie granic i ruchy migracyjne, właśnie w regionach przygra-
nicznych istnieją po części trwające od wieków bliskie kontakty kulturowe z krajami 
niemieckojęzycznymi. W przypadku zachodnich regionów Polski wyrażają się one 
jednak nie tyle w zachowanej ciągłości personalnej (m.in. z powodu masowych 
ruchów migracyjnych po drugiej wojnie światowej), co w częstym występowaniu 
śladów materialnych, szczególnie z drugiej połowy XIX i XX wieku (np. kościoły, 
byłe budynki szkół, poczty i dworców kolejowych, cmentarze, linie kolejowe, 
przedmioty domowego użytku, dokumenty). To wszystko ma z kolei bezpośredni 
wpływ na treść pamięci kolektywnej (kulturowej) mieszkańców tych regionów.

Splot tych czynników stwarza nadzwyczaj duży potencjał autentycznych treści  
nauczania i sytuacji sprzyjających uczeniu się o dużej wartości motywującej w 
kontekście wielu przedmiotów szkolnych. Potencjał ten nie został dotychczas należycie  
rozpoznany i w najlepszym wypadku jest wykorzystywany tylko sporadycznie. Należy 
go zatem usystematyzować i wykorzystać.

2. Względy teoretyczne i praktyczne 

Za podejmowaniem kontaktów regionalnych na rzecz procesów uczenia się przemawia 
wiele teoretycznych i praktycznych względów.       

1. Ustawiczne uczenie się dokonuje się w oparciu o „podstawę motywacji wewnętrznej” 
(niem. intrinsische Motivationsbasis), której wytworzenie powinno zawsze być 
głównym celem procesów dydaktycznych. Motywację tę wywołują m.in. sytuacje, 
które tylko częściowo pokrywają się ze stanem wiedzy i oczekiwaniami jednostki 
i, co za tym idzie, bazują na sprzeciwie natury kognitywnej jak i emocjonalnej 
oraz zawierają tzw. bodziec dydaktyczny (niem. didaktisches Reizpotenzial). Do  
szczególnie sprzyjających temu bodźców należą częściowe rozpoznanie, zaskoczenie, 
zwątpienie, zakłopotanie, zdumienie, sprzeciw, a także inkongruencja pomiędzy 
pojęciem, treścią a formą. Coś jest „bardziej obszerne” / „bardziej wielowarstwowe” 
/ „bardziej kompleksowe” / „inne” itd. od tego, czego się oczekuje lub co się wie, to 
pojawia się w „innych” formach i dopuszcza „inne” / „nowe” wymiary spotkań oraz 
nie odpowiada częściowo lub w ogóle dotychczasowym oczekiwaniom. Posiadane 
zasoby wiedzy, postrzegania i doświadczenia zostają aktywowane, poddane refleksji, 
dekonstrukcji i rekonstrukcji. Irytacja, wywołana u uczących się przez inkongruencję 
pomiędzy tym, co znane (np. z rodzinnych rozmów, z miejsca zamieszkania, z  
lekcji historii) a tym, co „nowe”, sprzyja procesowi ciągłego uczenia się.  

2. Świadoma integracja elementów środowiska pozaszkolnego i osobistego z „oficjal-
nymi” procesami uczenia się czyni te procesy istotnymi i osobistymi, łączy wiedzę i 
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doświadczenia natury prywatnej i szkolnej, tę nieoficjalną i oficjalną, i to zarówno 
w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Z jednej strony uczenie się  
zyskuje przez to na znaczeniu i staje się ustawiczne, z drugiej strony umacnia się 
pozytywna więź z bezpośrednim otoczeniem, które zyska w taki sposób uznanie 
i zostanie „oficjalnie nobilitowane”. Można przy tym podjąć różnorodne wątki, 
w szczególności aspekty krajobrazowe, gospodarcze lub polityczne otoczenia  
regionalnego, jak i te związane z życiem codziennym. 

3. Wspomniana różnorodność potencjalnych pól spotkań w szczególny sposób umożliwia 
interdyscyplinarne i intermedialne uczenie się. To z kolei implikuje zwiększony zbiór 
możliwości metodycznych – w szczególności zaleca się tutaj łączenie lekcji histo-
rii, geografii, biologii, krajoznawstwa, języka ojczystego i języka obcego, a także 
przedmiotów kształcenia politycznego i gospodarczego.    

4. Z tym łączy się szansa na wielojęzyczne i interkulturowe uczenie się w wielu kon-
stelacjach, począwszy od włączenia w tok lekcji biologii i geografii tekstów 
obcojęzycznych odnoszących się do regionu (np. polsko- i niemieckojęzyczne 
materiały dotyczące szkód wyrządzanych co roku przez powódź w regionie  
Nadodrza), na projektach transgranicznych kończąc (np. współpraca grup młodzieży 
z obu stron granicy w ramach turystycznego rozwoju regionu).    

5. Innowacyjny potencjał dydaktyczny i metodyczny leży ponadto w obecności  
autentycznych treści i przedmiotów nauczania dostępnych na miejscu. Włączenie ich do 
procesów dydaktycznych zdecydowanie prowadzi do ożywienia i uatrakcyjnienia 
tradycyjnych warunków nauczania i uczenia się, np. poprzez formy pracy takie jak 
praca projektowa, wycieczki, współpraca z muzeami i instytucjami regionalnymi 
lub rozmowy z ekspertami w szkole. 

Ponieważ poszczególne regiony różnią się od siebie ze względu na panujące w nich 
warunki, także treści nauczania i dydaktyczno-metodyczne możliwości są inne dla 
każdego z nich. W wielu przypadkach zostało to już przewidziane w programach  
nauczania i z powodzeniem zastosowane w praktyce.2 Dydaktyka języków  
obcych skupia się póki co przede wszystkim na zagadnieniach lingwistycznych i 
tych związanych z polityką językową (por. np. Raasch 1999, 2000, 2007, 2008, Kuri 
2008, Kowalonek 2010). 3

 

2 W danym kontekście szczególnie interesujące były tzw. ścieżki edukacyjne, jak np. „Wychowanie regionalne 
/ Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”, które umożliwiały poruszanie tematów regional-
nych w polskiej szkole podstawowej i gimnazjum. W latach 1999-2009 stanowiły część szkolnego programu 
nauczania – zniknęły z niego w toku kolejnych reform oświaty.

3 Por. także bardzo interesujące wyniki europejskiego projektu CICERO.
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Zróżnicowane według regionów wykorzystanie kontaktów do celów dydaktycznych 
stwarza idealne warunki do transgranicznego uczenia się: umożliwia to przekroczenie  
granic pomiędzy poszczególnymi przedmiotami szkolnymi, pomiędzy szkołą 
a otoczeniem, pomiędzy codziennością szkolną a czasem wolnym, pomiędzy  
pokoleniami jak i pomiędzy różnymi językami i kulturami. 
 
 
3. Możliwe treści
 
Które z treści nauczania mogłyby jednak „irytować”, w pozytywnym znaczeniu tego 
słowa, konkretną grupę uczących się? Jedną z możliwości jest szukanie bodźca dy-
daktycznego. Z mojego punktu widzenia szczególnie interesujące dla regionalnej dy-
daktyki kontaktowej w regionach przygranicznych są tu dwa aspekty

1. Długofalowy bodziec dydaktyczny tkwi, abstrahując od subiektywnie 
interesujących tematów, przede wszystkim w treściach nauczania, stojących w 
opozycji do konceptów, według których uczący się postrzegają lub ewentualnie 
postrzegali zarówno samych siebie jako grupę, jak i swój kraj, jego historię i 
kulturę. Koncepty te wykształciły się w określonym środowisku socjokulturowym, 
historycznym lub też religijnym i zazwyczaj roszczą sobie prawo do bycia pon-
adregionalnymi (ogólnonarodowymi). Poprzez fakt, iż są one wykorzystywane w 
szkole, stają się czymś zobowiązującym i ujednolicającym dla większości uczących 
się. Szczególnie w społeczeństwach, takich jak polskie, które w znacznym stopniu 
są homogeniczne pod względem językowym i kulturowym, pojawiająca się irytacja 
ma nie tyle do czynienia z jednostką co z grupą („my”), a więc dotyczy „wszyst-
kich”. Ważne są wartości i poglądy o pozornie obiektywnym charakterze. Bodziec 
rozwija się w kontekście „swój” („my”) i „obcy” („inni”). Chodzi tutaj o bodziec 
obiektywny (niem. objektives Reizpotenzial). Szansa natknięcia się na zjawiska, 
które stoją w (pozornej) sprzeczności z takim „obiektywnym postrzeganiem” 
zarówno „swojego” (np. „Polska”), jak i „innego” (np. „Niemcy”) i mogą zachęcić 
do zróżnicowania obrazu własnego i obcego, jest w rejonie przygranicznym szcze-
gólnie duża. Specyficzne pod względem kulturowym bodźce można znaleźć np.: 

• w występujących w regionie utrwalonych śladach „innych”  
Mogą one występować w niezmienionej funkcji (np. dworzec kolejowy) bądź 
przekształconej formie (np. budynki, które zmieniły swoje przeznaczenie, 
nowo zabudowane place, przekształcone pomniki, byłe cmentarze) albo 
częściowo lub całkowicie zaniknąć (np. częściowo zniszczone napisy, 
wcześniejsze nazwy ulic). Ich cechą charakterystyczną jest to, iż są one 
związane z miejscem bądź regionem i dzięki temu mogą symbolizować 
ciągłość czasową i przestrzenną.
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• w występujących w regionie mobilnych śladach „innych”  
Często chodzi tutaj (zwłaszcza w regionach z silnymi historycznymi 
ruchami migracyjnymi) o pozostawione przedmioty i dokumenty, które są 
przechowywane w muzeach lub miejscach pamięci.    

• w występujących w regionie wizualnych, akustycznych i werbalnych tekstach 
w szerokim znaczeniu, które odnoszą się do „innych” (np. obrazy, filmy,  
piosenki, teksty literackie, anegdoty, dowcipy)     

• u (historycznych lub współczesnych) postaci, których biografie przekraczały 
granice lądowe, językowe i kulturowe, łączących ze sobą „jedno i drugie”  

• w transgranicznych, wspólnych tematach / motywach  
Te powstają często poprzez aktualne wydarzenia polityczne i ekonomiczne 
(np. przemyt w regionie przygranicznym, problemy dot. środowiska natural-
nego, zakładanie firm, różnice cen, infrastruktura itd.).    

2. Następnie należy zapytać o bezpośrednią dostępność bodźca dydaktycznego w 
materiałach. Chciałabym przedstawić bodziec wywołany materiałem dodatkowym 
(niem. materialexternes Reizpotenzial) jako szczególnie korzystny pod względem 
metodycznym. Powstaje on dopiero w konfrontacji z dodatkowymi materiałami i 
informacjami dotyczącymi danego tematu. Uczący się muszą sięgać po materiały, 
które są dodatkowo wprowadzane na lekcji lub które sami znajdują. To z kolei 
wspiera procesy logicznego myślenia i autonomiczne uczenie się wieloma kanałami. 
Bodziec wywołany materiałem dodatkowym zawarty jest np.:   

• w historycznych, (auto)biograficznych, wizualnych, akustycznych i innych 
informacjach dodatkowych, które pomagają stworzyć szerszy kontekst lub 
go zróżnicować,        

• w interpretacjach, recenzjach, opracowaniach jak i we wszystkich  
materiałach, które oferują nowe lub inne spojrzenie na przedmiot  
nauczania (np. w krytykach, karykaturach, w każdego rodzaju wizualnych 
lub akustycznych opracowaniach, tłumaczeniach).    

Obiektywny bodziec wywołany materiałem dodatkowym można szczególnie  
dobrze opracować w założeniu interdyscyplinarnym, co w dłuższej perspektywie 
inicjuje refleksję i zróżnicowanie. 

Impulsy do interesujących z punktu widzenia dydaktyki kontaktowej tematów  
z odpowiednim bodźcem można znaleźć w każdym regionie. Oprócz uważnej  
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obserwacji najbliższego otoczenia (np. ukryte inskrypcje i napisy, relacje  
i sprawozdania w regionalnych i lokalnych gazetach, rocznice, określone osoby),  
owocne w skutkach mogą okazać się także odwiedziny regionalnych muzeów, śledzenie 
nowości wydawniczych i filmowych po obu stronach granicy (np. albumy, kolekcje  
pocztówek, beletrystyczna lub dokumentalna literatura wspomnieniowa, filmy) 
lub obserwacja rozwoju gospodarczego bądź ekologicznego (np. zakładanie firm,  
zjawiska zachodzące w środowisku naturalnym).

4. Możliwe materiały dydaktyczne  
 
Jako potencjalne materiały, dzięki którym może być realizowane uczenie się 
przebiegające w duchu dydaktyki kontaktowej, można uwzględnić różne media. 
Należą do nich przede wszystkim:

1. Media tekstowe (różne formy tekstów pisemnych i ustnych), a wśród nich:  
• wszelkiego rodzaju świadectwa życia codziennego (np. fragmenty 

pamiętników, listy, wywiady itd.),
• katalogi wystawowe, przewodniki turystyczne, plany miast, broszurki 

programowe, rozkłady jazdy, 
• napisy i inskrypcje (np. na budynkach, przedmiotach codziennego użytku, 

artykułach spożywczych itd.),
• teksty prasowe i reklamowe, 
• statystyki, diagramy i inne formy wizualizacyjne,
• książki popularnonaukowe, teksty beletrystyczne (fragmenty).

2. Media obrazowe (także w połączeniu z tekstem i dźwiękiem):
• fotografie (w szczególności miast), widokówki, znaczki pocztowe, plakaty,
• filmy dokumentalne i fabularne. 

3. Media dźwiękowe (także w połączeniu z tekstem i obrazem):
• muzyka wokalna i instrumentalna (w szczególności piosenki), 
• teksty do słuchania (w szczególności wywiady, reportaże).

4. Przedmioty autentyczne:
• prospekty reklamowe, broszurki programowe, bilety wstępu, bilety podróżne 

itd., 
• pamiątki,
• przedmioty użytku domowego, zabawki, narzędzia, artykuły spożywcze itd.,
• dokumenty (historyczne), szyldy itd.,
• pomniki i obiekty przestrzeni publicznej (np. pojedyncze płyty nagrobne).
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5. Miejsca (elementy przestrzeni publicznej):
• budynki, zespoły budynków, zespoły obiektów (np. ruiny, zamek, kościół, 

dworzec kolejowy, ratusz, dom mieszkalny, obiekt przemysłowy, cmentarz, 
stadion),

• zagospodarowana przestrzeń krajobrazowa (np. park, miejsce pamięci, li-
nia kolejowa),

• niezagospodarowana przestrzeń krajobrazowa (np. pole bitwy, formy kra-
jobrazu).

Wszystkie te materiały mogą odgrywać rolę w wymiarze historycznym i 
współczesnym. Przedmioty nauczania z obszarów od 1 do 3 są raczej nieograniczone  
w swoim zasięgu, dzięki czemu można je wykorzystać także poza określonymi 
regionami. Przedmioty nauczania z obszarów 4 i 5 ograniczają zakres działania 
uczących się do konkretnego regionu, w momencie gdy mają być wykorzystane w ich  
autentycznym wymiarze (uwzględniając ich dostępność w określonej przestrzeni).

Przy zastosowaniu tych materiałów bądź przy ich kombinacji możliwe jest  
opracowanie – na zróżnicowanym poziomie – rozmaitych, ważnych z punktu  
widzenia dydaktyki kontaktowej tematów, spośród których wiele w naturalny sposób 
nosi cechy interdyscyplinarne, wielojęzykowe jak i transgraniczne, wybiega poza 
ramy szkolne (np. wizyta w muzeum, wycieczki, prace na miejscu) oraz wymaga 
licznych aktywności motywujących. Do takich należą np:4

• opracowanie (wielojęzycznych, wielowymiarowych) dziejów miasta bądź regi-
onu lub programów wycieczek po mieście: np. poprzez analizę historycznych i 
współczesnych przewodników turystycznych, map, prospektów, zbiorów zdjęć, 
dalej poprzez przeprowadzanie wywiadów, sporządzanie własnych zdjęć (w ra-
mach lekcji krajoznawstwa, historii, geografii, techniki i języka obcego)

• opracowanie historii przebiegu granicy (rzeki graniczne, góry graniczne, 
przesunięcia granicy itd.): np. poprzez analizę map, literatury przedmiotu (w 
ramach lekcji krajoznawstwa, historii, geografii, języka obcego, wos-u) 

• opracowanie (spis) historycznych i współczesnych atrakcji, celów wycieczek, tras 
podróży itd. w regionie: np. poprzez analizę historycznych i współczesnych map, 
zbiorów zdjęć, literatury turystycznej, literatury wspomnieniowej, wywiadów, 
poprzez sporządzanie zdjęć (w ramach lekcji krajoznawstwa, biologii, geografii, 
techniki, języka obcego, wos-u, przedsiębiorczości)

4 Poniższa lista nie jest wyczerpująca. Całkowity obszar interdyscyplinarnego uczenia się w regionie przygrani-
cznym jest w ciągłym rozwoju i wymaga dalszych badań pod względem dydaktycznym i metodycznym.
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• zajmowanie się obiektami o charakterze transgranicznym (np. widokówki, bile-
ty podróżne, towary, linie kolejowe, ulice, firmy): np. poprzez analizę zbiorów 
muzealnych i wykorzystanie zbiorów prywatnych, poprzez wywiady, kolekcjo-
nowanie i przygotowywanie obiektów, przeprowadzanie badań na miejscu (w 
ramach lekcji krajoznawstwa, historii, geografii, techniki, języka obcego, wos-u)

• zajmowanie się „wspólnymi” datami, nazwami, wydarzeniami i epokami, które 
odgrywają pozytywną lub negatywną rolę w pamięci danego regionu (np. sto-
sunki dynastyczne, transgraniczne figury kultu i symbole): np. poprzez analizę 
literatury przedmiotu, źródeł wtórnych (w ramach lekcji krajoznawstwa, histo-
rii, języka obcego, wos-u)

• opracowanie wspólnych zjawisk, tematów i tendencji rozwoju (zjawiska pogodo-
we, problemy dot. środowiska naturalnego, migracja zarobkowa, rocznice i święta 
itd.): np. poprzez analizę statystyk i prasy, przeprowadzanie eksperymentów, wy-
wiadów (w ramach lekcji krajoznawstwa, historii, biologii, techniki, języka ob-
cego, przedsiębiorczości, wos-u)

• wzajemne postrzeganie obu stron granicy: np. poprzez analizę prasy, wywiadów 
(w ramach lekcji języka ojczystego, języka obcego, wos-u)..

 
 
5. Możliwe metody 

Wybór tematu i materiałów dydaktycznych wywiera bezpośredni wpływ na metody 
pracy. Zgodnie z wyżej wymienionymi formami medialnymi, w których występować 
mogą materiały dydaktyczne, otwiera się szerokie spektrum możliwości.5 

1. Metody recepcji, przetwarzania i produkcji tekstu (dydaktyka czytania, różne 
formy szkolenia sprawności czytania ze zrozumieniem, stosowanie materiałów 
dokumentalnych i statystycznych, dydaktyka pisania, tłumaczenie).

2. Metody pracy z obrazami (dydaktyka obrazu, dydaktyka filmu).

3. Metody pracy z tekstami do słuchania i muzyką (różne formy szkolenia sprawności 
słuchania ze zrozumieniem, ćwiczenie sprawności uważnego słuchania).

4. Metody wyszukiwania i zbierania informacji, dokumentowania i prezentowania, 
przeprowadzanie eksperymentów, techniki przeprowadzania wywiadów i ankiet.

5 Poniższy spis uwzględnia przede wszystkim metody, które stosowane są w dydaktyce języków ojczystych i 
obcych. Dla dydaktyk innych przedmiotów należałoby go odpowiednio uzupełnić.
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5. Dydaktyka związana z wycieczkami edukacyjnymi, wymianami i spotkaniami.

Do pracy interdyscyplinarnej i pozaszkolnej zaleca się w szczególności obszary 4 i 5 
np. w formie zaplanowanych na dłuższy okres projektów lub programów wymiany. 
Abstrahując od ograniczonych czasowo aktywności z jednym dominującym celem 
(np. wyćwiczenie różnych technik czytania poprzez analizę ważnych dla danego  
regionu artykułów prasowych w ramach lekcji języka ojczystego i/lub języka obcego; 
przygotowanie, przeprowadzenie i zanalizowanie wywiadu z pracownikiem firmy 
z obszaru przygranicznego; przygotowanie wielojęzycznego plakatu reklamującego 
kulturalne lub turystyczne wydarzenie), wiele kompleksowych zadań oferują przede 
wszystkim sprawdzone formy pracy projektowej. Ich od samego początku wysoką 
wartość motywacyjną można podwyższyć, w sytuacji gdy zastosowane zostaną 
autentyczne formy publikacji – również transgraniczne, dwu- lub wielojęzyczne 
– (np. strony internetowe, prasa regionalna, stacje radiowe i telewizyjne, budynki  
użyteczności publicznej i wydarzenia, włączenie się w istniejące inicjatywy i  
programy, współpraca z organizacjami i instytucjami w regionie itd.). W rachubę 
wchodzą przede wszystkim:

• czynności jednorazowe:  
przygotowanie wystawy / katalogu towarzyszącego wystawie;   
przygotowanie filmu dokumentalnego / płyty CD / audycji radiowej;  
przygotowanie (dwujęzycznego) oprowadzania po mieście;  
sporządzenie materiałów informacyjnych dla określonych grup docelowych 
i na określone tematy (np. plakaty reklamujące wydarzenia, zbiory danych 
dotyczące ekonomicznego i ekologicznego rozwoju, przewodniki po firmach, 
restauracjach itd.);        

• czynności wielokrotne, cykliczne  
organizowanie wycieczek po mieście lub regionie dla określonych 
grup docelowych (ewent. na podstawie własnych koncepcji);   
organizowanie tematycznych dni regionu, dni miasta (lub aktywne 
uczestnictwo w nich);         
przejęcie regularnych zleceń wyszukiwania informacji dla firm i instytucji.

Podstawą tych wszystkich czynności jest – transgraniczne – nawiązanie kontaktów i 
długoterminowa współpraca między nauczającymi różnych przedmiotów jak i między 
nauczającymi i instytucjami pozaszkolnymi (np. muzeami, archiwami, urzędami 
miast i gmin, biurami turystycznymi, oddziałami firm, ośrodkami kształcenia itd.).  
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6. Zalecana literatura dotycząca obszaru kontaktów polsko-niemieckich (wybór) 

Istnieje wiele polsko- i niemieckojęzycznych artykułów z dziedziny historii języka, 
literatury, sztuki, muzyki, kultury, stosunków politycznych i dnia codziennego, które 
z powodu braku miejsca nie zostaną tutaj poruszone. Interesujących, aczkolwiek pod 
względem regionalnym raczej dość ogólnych impulsów dostarczają zbiory artykułów i 
bibliografie. Wśród nich można jednak znaleźć wiele ważnych punktów zaczepienia w 
odniesieniu do konkretnych regionów. Źródłami inspiracji godnymi polecenia są np:: 

• Kobylińska, Ewa/ Lawaty, Andreas/ Stephan, Rüdiger (red.) 1992: Deutsche und 
Polen. 100 Schlüsselbegriffe. München: Piper / wydanie polskie a 1996:Polacy 
i Niemcy. 100 kluczowych pojęć. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.

• 
• Lawaty, Andreas/ Mincer, Wiesław (red.) 2000: Deutsch-polnische Beziehungen 

in Geschichte und Gegenwart. Bibliographie 1900-1998, 4 Bände. Wiesbaden: 
Verlag Otto Harrassowitz (=Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts 
Darmstadt 14), Band 1: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur in Epochen 
und Regionen, Band 2: Religion, Buch, Presse, Wissenschaft und Bildung, Phi-
losophie und Psychologie, Band 3: Sprache, Literatur, Kunst, Musik, Theater, 
Film, Rundfunk, Fernsehen, Band 4: Benutzerhinweise, Abkürzungen, Register. 

• Wojciechowski, Krzysztof 2002: Meine lieben Deutschen. Berlin: Westkreuz- 
Verlag / wydanie polskie a 2000: Moi kochani Niemcy. Gdańsk: Mefisto Editions. 

• Lawaty, Andreas/ Orłowski, Hubert (red.) 2003: Deutsche und Polen. Geschichte, 
Kultur, Politik. Deutsches Polen-Institut im Auftrag der Robert Bosch Stiftung. 
München: C. H. Beck / wydanie polskie a 2003: Deutsche und Polen. Geschichte,  
Kultur, Politik. Deutsches Polen-Institut im Auftrag der Robert Bosch Stiftung.  
München: C. H. Beck / wydanie polskie 2003: Polacy i Niemcy. Historia – 
Kultura – Polityka. Z inicjatywy Fundacji Roberta Boscha przy współpracy 
Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie  
(= Poznańska Biblioteka Niemiecka 17).

• Ruchniewicz, Krzysztof/ Zybura, Marek (red.) 2005: „Mein Polen”. Deutsche 
Polenfreunde in Porträts. Dresden: W.E.B. Universitätsverlag.

• Omilanowska, Małgorzata (red.) 2011: Tür an Tür. Polen – Deutschland. 1000 
Jahre Kunst und Geschichte. Köln: DuMont Buchverlag / wydanie polskie a 
2011: Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce. Warszawa: DuMont 
Buchverlag.
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• Hahn, Hans-Henning/ Traba, Robert (Hrsg.) 2012-2015: Deutsch-polnische 
Erinnerungsorte. Bd. 1-5. Paderborn: Schönigh / polnische Ausgabe a 2015-
2016:  Polsko-niemieckie miejsca pamięci, Warszawa: Scholar.   

W kontekście polsko-niemieckim dysponujemy dla wybranych regionów inspirującymi 
pracami. Z punktu widzenia dydaktyki szczególnie interesujące są próby opracowania 
„wspólnej” historii miasta przez polskich studentów z Łodzi i Gdańska. Podstawą tych 
prac były analizy dokumentów, tekstów literackich, obrazów oraz rozmowy i wywiady. 

Prace dotyczące Łodzi:  

• Radziszewska, Krystyna et al. (red.) 1997: Niemieckimi śladami po „Ziemi  
obiecanej” / Auf den Spuren der Deutschen im „Gelobten Land”. Łódź:  
Wydawnictwo Literatura (wersja polsko-niemiecka). 

• Radziszewska, Krystyna et al. (red.) 1999: Gdzie są Niemcy z tamtych 
lat. Wspomnienia łódzkich Niemców / Sag mir, wo die Deutschen sind.  
Erinnerungen der Lodzer Deutschen. Łódź: Wydawnictwo Literatura (wersja 
polsko-niemiecka).

• Radziszewska, Krystyna/ Woźniak, Krzysztof (red.) 2000: Pod jednym dachem. 
Niemcy oraz ich polscy i żydowscy sąsiedzi w Łodzi w XIX i XX wieku / Unter 
einem Dach. Die Deutschen und ihre polnischen und jüdischen Nachbarn im 19. 
und 20. Jahrhundert. Łódź: Wydawnictwo Literatura (wersja polsko-niemiecka).

• Radziszewska, Krystyna (red.) 2002: Tonąca Łódź (lata 1939-45) / Das  
sinkende Boot (der Zeitraum 1939-1945). Łódź: Wydawnictwo Literatura  
(wersja polsko-niemiecka). 

• Radziszewska. Krystyna/ Kucner, Monika (red.) 2013: Fremde im gelobten 
Land. Zur Geschichte der Deutschen in Lodz nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Osnabrück: fibre Verlag.

 
für Gdańsk/Danzig:   

• Schmidt, Sabine et al. (red.) 1994: Oskar-Tulla-Mahlke. Śladami gdańskich 
bohaterów Güntera Grassa / Auf den Spuren der Danziger Helden des Günter 
Grass. Gdańsk: Marpress (wersja polsko-niemiecka).

• Schmidt, Sabine et al. (red.) 1995: 1944. Rozmowy 50 lat później / Gespräche 
nach 50 Jahren. Gdańsk: Marpress (wersja polsko-niemiecka). 
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• Loew, Peter Oliver 2003: Danzig und seine Vergangenheit 1793-1997. Die Ge-
schichtskultur einer Stadt zwischen Deutschland und Polen. Osnabrück: fibre 
Verlag (= Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts War-
schau 9).

• Loew, Peter Oliver 2009: Literarischer Reiseführer Danzig. Acht Stadtspazier-
gänge. Potsdam: Deutsches Kulturforum östliches Europa.

• Loew, Peter Oliver 2009: Das literarische Danzig 1793 bis 1945. Bausteine für 
eine lokale Kulturgeschichte. Frankfurt a.M.: Peter Lang (= Danziger Beiträge 
zur Germanistik 25). 

• Loew, Peter Oliver 2011: Danzig. Biographie einer Stadt. München: C. H. Beck.
 
Prace dotyczące Berlina:  

• Traba, Robert (red.) 2009: My, berlińczycy! Wir Berliner! Geschichte einer 
deutsch-polnischen Nachbarschaft. Leipzig: Koehler & Amelang (Projekt 
des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie 
der Wissenschaften „My, berlińczycy! Polen in der Entwicklung Berlins. 18.-
21. Jahrhundert” / Projekt Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii 
Nauk w Berlinie „My, berlińczycy! Polen in der Entwicklung Berlins. 18.-21. 
Jahrhundert”).

• Traba, Robert/ Quinkenstein, Małgorzata A. (red.) 2016: Polnisches Berlin. 
Stadtführer. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH.

 
Prace dotyczące Bydgoszczy i okolic:  

• Dyroff, Stefan 2007: Erinnerungskultur im deutsch-polnischen Kontaktbereich. 
Bromberg und der Nordosten der Provinz Posen (Wojewodschaft Poznań) 1871-
1939. Osnabrück: fibre Verlag (= Einzelveröffentlichungen des Deutschen His-
torischen Instituts Warschau 17).

 
Prace dotyczące Śląska:  

• Czapliński, Marek/ Hahn, Hans-Joachim/ Weger, Tobias (red.) 2005: Schlesische 
Erinnerungsorte. Gedächtnis und Identität einer mitteleuropäischen Region. 
Eine Veröffentlichung des Schlesischen Museums zu Görlitz. Görlitz: Neisse.
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Pod względem dydaktyczno-metodycznym interesujące są propozycje dla uczniów 
niemieckich lub polskich szkół bądź dla studentów, np.:

• Günther, Christiane/ Makowski, Matthias (red.) 1995: Materilaien zur Landes-
kunde: Didaktisierungsideen zu „Deutsche und Polen. 100 Schlüsselbegriffe”. 
Kraków: Goethe-Institut.

• Kowalski, Jacek et al. 1998: Polacy i Niemcy w nowej Europie. Scenariusze  
lekcji / Polen und Deutsche im neuen Europa. Unterrichtsszenarien. Warszawa:  
CODN. URL: http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownl
oad&view=category&download=207:partnerzy.-polacy-i-niemcy-w-nowej-
europie&id=9:edukacja-obywatelska [dostęp: 24.10.2016].

• Kneip, Matthias/ Mack, Manfred 2003: Polnische Literatur und deutsch- 
polnische Literaturbeziehungen. Materialien und Kopiervorlagen für den Deutsch-
unterricht 10.-13. Schuljahr. Berlin: Cornelsen.

• Kneip, Matthias/ Mack, Manfred 2007: Polnische Geschichte und deutsch- 
polnische Beziehungen. Darstellungen und Materialien für den Geschichtsun-
terricht. Berlin: Cornelsen. 

• Kneip, Matthias/ Mack, Manfred 2012: Polnische Gesellschaft und deutsch-polnische 
Beziehungen. Darstellungen und Materialien für den Unterricht. Berlin: Cornelsen. 

Ze względu na grupę docelową dość ogólna, jednak również dla nauczania języka  
niemieckiego w Polsce bardzo interesująca pod względem metodycznym jest  
następująca pozycja:

• Schmidt, Sabine/ Schmidt, Karin (red.) 2007: Erinnerungsorte. Deutsche  
Geschichte im DaF-Unterricht. Berlin: Cornelsen.

Wszystkie te propozycje są adresowane raczej do starszych uczących się, którzy 
znają język niemiecki na poziomie zaawansowanym i posiadają podstawową wiedzę 
historyczną6. Pożądanym jest, aby zestawienie to wzbogacać nowymi, praktycznymi 
przykładami z obszaru Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Bartosz Cudzich i Tomasz Lis.

6 Wyjątkiem są publikacje Kneip/Mack 2003, 2007, 2012 kierowane do uczniów niemieckojęzycznych.
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Jana Matzdorf

Dorastanie w regionie przygranicznym . 
Transnarodowe światy  
społeczne w percepcji dzieci

 

1. Wstęp  
 
Na granicach krajów spotykają się ze sobą narodowości, ludzie i kultury. Granice 
dzielą i tworzą bariery. Ale czy istnieją one również w bezpośrednim sąsiedztwie, 
przy zachowaniu ciągłych kontaktów? Czy też może granice zamazują się w wyniku 
kontaktów interkulturowych?
W roku 2007 zgodnie z układem z Schengen o swobodnym podróżowaniu 
zostały zniesione kontrole graniczne między Niemcami i Polską, co skutkowało 
zmianą w postrzeganiu granic terytorialnych i państwowych. Spojrzenie na region  
przygraniczny jako „obszar deficytowy” (Groß 1994, cyt. za: Witt 2003) zmienia się 
m.in. ze względu na możliwość swobodnego handlu, swobodnego przekraczania granic, 
swobody wyboru miejsca zamieszkania i miejsca pracy. Wewnątrzeuropejskie  
regiony przygraniczne (pełnoprawnych członków UE) uważane są dlatego za  
centra gospodarcze, kulturalne i wielonarodowe jednostki przestrzenne, w których w 
skali regionalnej można ograniczać wpływy państw narodowych i wpływy polityki 
wewnętrznej na rzecz sieci transnarodowych (por. Blatter 1998: 3). Ale czy również 
dzieci dostrzegają takie „zmiękczenie” granic państwowych? Jak dzieci odtwarzają 
tę i tamtą stronę granic państwowych w swoich wyobrażeniach?

W ramach studium jakościowego przeprowadzonego latem 2015 roku uczennice i 
uczniowie w wieku od 10 do 12 lat w dwóch szkołach przygranicznych po obydwóch 
stronach granicy polsko-niemieckiej zostali poproszeni o narysowanie „mapy”  
regionu przygranicznego (por. Matzdorf 2015). Mapy kognitywne dają wgląd w świat 
społeczny dzieci i ich odniesienia transnarodowe. Artykuł najpierw objaśnia metodykę 
zastosowaną w tym studium, aby następnie dokonać podsumowania najważniejszych 
wyników w oparciu o analizę wybranych prac wykonanych przez uczniów.
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2. Jak dzieci postrzegają przestrzenie? Mental Maps jako metoda badania   
transnarodowych przestrzeni życiowych

transnarodowych przestrzeni życiowych

Wyobraźnia przestrzenna odgrywa centralną rolę w mentalnej reprezentacji realnych 
środowisk. Chodzi przy tym przede wszystkim o stworzenie struktury, która pomoże 
odnaleźć się w skomplikowanym świecie. Badania z zakresu psychologii rozwojowej 
pokazują, że postrzeganie przestrzenne u dzieci rozpoczyna się bardzo wcześnie (por. 
Piaget/Inhelder 1977). Z wiekiem powstają wzorce kognitywne, które pozwalają 
wydajniej przetwarzać informacje i tym samym ułatwiają orientację w przestrzeni.

Konstruktywna kognitywistyka mówi w tym przypadku o budowie map mentalnych 
(Mental Maps), co ma polegać na tym, że każdy człowiek konstruuje subiektywną mapę 
swojego otoczenia, która w uproszczony sposób odtwarza fizyczną rzeczywistość (miejsca, 
obiekty i odległości) i odzwierciedla istotne cechy świata realnego. Takie punkty 
orientacyjne są najczęściej przedstawiane w uproszczeniu, co da się zaobserwować 
w szczególności wtedy, kiedy poprosi się ludzi, aby narysowali znane im otoczenie. 
Typowe uproszczenia to linie proste, kąty proste i podziały. W sposób szybszy i 
trwalszy zapamiętywane są bodźce środowiskowe oceniane jako pozytywne, bodźce 
nadzwyczajne i oczekiwane. Dochodzi przy tym do subiektywnego zniekształcenia, 
tzn. znane okolice na mapie kognitywnej zajmują więcej miejsca niż przestrzenie 
obce. Jako że w mapach mentalnych przyswajane są szczególnie te bodźce, które mają 
znaczenie dla osoby obserwującej albo dobrze wpisują się w dotychczasową wiedzę, 
to można z tego wyciągać wnioski dotyczące nastawień, częstotliwości i oceny. 
Na selektywne postrzeganie i przetwarzanie bodźców ze środowiska wpływają w  
równym stopniu indywidualne czynniki, potrzeby, motywy i cele, ale także czynniki 
społeczno-kulturowe, jak otoczenie społeczne i pojęcia wartości. Te wewnętrzne 
i zewnętrzne czynniki sterują zachowaniem, co z kolei ma wpływ na uczenie się  
i zapamiętywanie (por. Werlen 2008: 256 f.).

Prowadzi to do tego, że mapy kognitywne u poszczególnych osób mogą się różnić (por. 
Downs/Stea 1982: 41-46) i nie odtwarzają rzeczywistości, lecz stanowią reprezentację 
postrzeganej rzeczywistości.

W celu zbadania subiektywnego postrzegania polsko-niemieckiego regionu przy-
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granicznego niemieccy i polscy uczniowie i uczennice zostali poproszeni, w ra-
mach przekrojowego studium jakościowego, o narysowanie osobistej mapy regionu 
przygranicznego1 i skomentowanie tego w późniejszych wywiadach i ankietach 
skupiających się na poszczególnych zagadnieniach. Celem była pogłębiona 
analiza interpretacji środowiska ankietowanych uczennic i uczniów.   
 
Badanie po stronie niemieckiej odbyło się w szkole podstawowej Mitte we Frank-
furcie nad Odrą. W szkole w 2014 roku nauczano około 417 uczniów klas 1-6 w 
18 klasach. Szkoła podstawowa jest od 1995 roku szkołą projektową UNESCO, 
co oznacza, że uczniowie są zapoznawani z celami UNESCO i wspólnie w szkole i 
poza szkołą pracują nad ich urzeczywistnianiem. Głównym punktem jest przy tym 
edukacja międzykulturowa, którą szkoła realizuje w partnerstwie z polską szkołą nr 
1 w Słubicach w formie wspólnych festynów, spotkań uczniowskich i projektów. Jest 
ona również jedyną państwową szkołą podstawową w regionie przygranicznym, w 
której polski jest oferowany jako język obcy. Z tej oferty, na zasadzie fakultatywnej, 
od jej wprowadzenia w roku szkolnym 2006/2007 skorzystał prawie co drugi uczeń. 
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015 wszystkie dzieci od pierwszej klasy 
uczą się obowiązkowo poza angielskim także polskiego jako języka obcego. 

Badanie odbyło się w klasie 6a, w której w dniu przeprowadzenia ankiety obecnych 
było 22 dzieci. Podział płci jest wyrównany i wynosi 11 dziewcząt i 11 chłopców. 
Dzieci mają od 11 do 12 lat. Jest 9 dzieci z rodzin imigranckich: 2 uczniów z  
korzeniami wietnamskimi, 1 chłopiec z Iraku, 2 z Turcji i 5 dzieci pochodzących 
z Polski. Z otrzymanych 22 rysunków wybrano 6, które zostały poddane bliższej 
obserwacji podczas dyskusji grupowej z odpowiednimi uczniami. Uczniowie w tym 
roku szkolnym rozpoczęli obowiązkowe lekcje języka polskiego.

Badanie po polskiej stronie odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Przyjaciół 
Ziemi w Kostrzynie. Jest to szkoła podstawowa, do której uczęszcza 576 dzieci od 
pierwszej do szóstej klasy. Klasy liczą średnio od 23 do 24 uczniów. Wszyscy uczniowie 
obligatoryjnie uczą się języka angielskiego. Niemiecki jest nauczany obowiązkowo 
jako dodatkowy przedmiot od 5 klasy. Ponadto są jeszcze zajęcia fakultatywne z 
językiem niemieckim i angielskim dla dzieci uzdolnionych i szczególnie zaintereso-
wanych. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kostrzynie współpracuje po stronie niemieckiej 

 1 Zadanie, na które uczennice i uczniowie mieli 40 minut, brzmiało: „Każde z Was otrzyma dużą białą kartkę. 
Na środku kartki zobaczycie rzekę. To jest Odra. Frankfurt nad Odrą lub Kostrzyn, miasto, w którym jesteśmy, 
leży, jak wszyscy wiecie, nad Odrą. Nie narysowałam tego miasta. Możecie to zrobić sami, jeśli chcecie. – 
Chciałabym, żebyście wypełnili tę kartkę życiem i narysowali wszystko, co uważacie za ważne. Zastanówcie się, 
gdzie często bywacie, np. w domu, w mieszkaniach lub domach przyjaciół lub u Waszych krewnych, pomyślcie o 
celach wycieczek, placach zabaw: Gdzie szczególnie chętnie przebywasz? Co jeszcze znasz po tej stronie rzeki? 
A po drugiej stronie? Możecie też narysować miejsca, które są bardziej oddalone lub inne miasta, które znacie 
i często odwiedzacie.“
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z domem kultury w Seelow, ze szkołami podstawowymi w Golzow i Seelow oraz ze 
Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań.

W Kostrzynie badanie odbyło się w piątej klasie. Udział wzięło 24 dzieci, 12 chłopców 
i 12 dziewcząt. Dzieci miały, tak jak uczestnicy badania po stronie niemieckiej, między 
11 a 12 lat. Zgodnie z wypowiedzią nauczycielki był jeden chłopiec z rosyjskiej  
rodziny imigranckiej. Także w tym przypadku wyszukano 6 rysunków pod kątem 
ich różnorodności i cech szczególnych i omówiono je z dziećmi w małej grupie.

 
3. Wyniki 

Jeśli popatrzeć na obydwa zestawy rysunków od dwóch grup uczniów, to najpierw rzuca 
się w oczy kolorystyka polskich prac. Dzieci rysowały kredkami, mazakami, a jedno 
nawet tuszem. Rysunki miały bardzo wesołe kolory w porównaniu z rysunkami dzieci 
niemieckich, które rysowały prawie wyłącznie ołówkami i często bardzo delikatnie. 
Jakość rysunków w obydwóch grupach sięgała od prostych szkiców i ogólnych 
odtworzeń budynków aż po dopracowane trójwymiarowe przedstawienia miast.

Wykorzystując powierzchnię kartki, jedno dziecko niemieckie umieściło Polskę po 
lewej stronie, a Niemcy po prawej. W przypadku rysunków dzieci polskich uczyniło 
to troje z 24 dzieci.

Treść rysunków po części istotnie się różni. Wiele polskich dzieci instrukcję „Chcę, 
żebyście wypełnili kartkę życiem i narysowali wszystko, co uważacie za ważne.” potraktowało 
dosłownie i narysowało nie tylko miejsca i budynki, lecz również przedmioty użytkowe, 
jak telefon komórkowy i komputer, pieniądze („ponieważ to jest ważne”), ale także 
otoczenie społeczne z rodziną, przyjaciółmi i zwierzętami bądź treści abstrakcyjne, 
jak gry online, hobby, media społecznościowe. U dzieci z Frankfurtu nad Odrą 
przeważały budynki, miejsca spędzania czasu wolnego lub miejscowości.

Zauważalna była rozbieżność w częstotliwości rysowania mostów. 68% dzieci 
niemieckich i tylko 29% dzieci polskich narysowało most nad Odrą. Flagi państwowe 
były natomiast rysowane przez dzieci polskie, 11 razy f laga niemiecka i 11 razy 
f laga polska. Przez niemieckie dzieci f lagi nie zostały odnotowane. W wywiadach 
polskie dzieci wyrażały ostrożnie dumę ze swojego kraju, ale prawie wszystkie 
niemal jednym tchem podkreślały przyjazne sąsiedztwo z Niemcami.

W wywiadach dzieci z obydwóch stron granicy mówiły, że jakość produktów w 
Niemczech jest lepsza niż w Polsce. Ciekawe było też to, że w wywiadzie grupowym 
w Kostrzynie wspomniano, że rodzice często jeżdżą na zakupy do Niemiec, bo m.in. 
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mięso jest tam lepsze. Jeden chłopiec opowiadał, że jego ojciec jeździ tankować 
gaz do samochodu na niemiecką stronę, ponieważ ma wrażenie, że tamtejszy gaz 
jest lepszej jakości.

U wielu dzieci z niemieckiej strony jest przyjęte, że rodziny jeżdżą do Polski na 
zakupy, tankować, strzyc się i do restauracji. Czworo z sześciorga dzieci z Frank-
furtu nad Odrą mówiło o różnicach w czystości między wsiami w Niemczech i w 
Polsce. W Polsce jest „brudniej”. Jedno z dzieci powiedziało, że na targach śmierdzi.

Pięcioro z sześciorga polskich dzieci w wywiadzie grupowym poruszyło zagadnienie 
różnic w produktach w Niemczech i w Polsce. W kwestionariuszach ankietowych 
jedno dziecko wyraziło negatywną ocenę na temat Niemiec. Generalnie polskie 
dzieci w wywiadzie nie wyrażały się negatywnie o Niemczech, podczas gdy dzieci 
z Frankfurtu nad Odrą miały negatywne konotacje z Polską, szczególnie w zakresie 
jakości produktów.

Polskie dzieci często przekraczają granicę z krajem sąsiednim, aby udać się na zakupy, z 
przyczyn kulturalnych lub w ramach innych zajęć w czasie wolnym (wizyta w muzeum, 
ogród zoologiczny, Legoland, lotnisko przy okazji wyjazdów wakacyjnych). Bardzo 
często pojawiały się także sklepy odzieżowe (Primark, H&M etc.). 

Na ilustracji 1 przedstawiony jest podział i nagromadzenie miejsc, placów i innych 
znaczących szczegółów występujących na rysunkach wykonanych przez dzieci. 
Strona niemiecka i polska są przy tym przedstawione osobno.

Il. 1: Ilościowy podział narysowanych miejsc i placów to średnio …

 

 

 

 

 

                  …uczniów niemieckich
(z tego 5 dzieci po polskiej stronie  
nic nie narysowało)

          …uczniów polskich
(z tego 2 dzieci po stronie 
niemieckiej nic nie 
narysowało)
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3.1 Postrzeganie przez niemieckie uczennice i uczniów

Na ilustracji 2 widać, że dla dzieci niemieckich biurowiec Oderturm stanowi wizytówkę 
miasta, a wykorzystywane przez nie obiekty do spędzania czasu wolnego (plac zabaw,  
muzeum, park, jarmark bożonarodzeniowy, boisko do piłki nożnej, błonia, ogród 
zoologiczny, ogród, lodziarnia…) są szczególnie obecne. Były rysowane nawet 
częściej niż własny dom. Co zaskakuje, lokale z fast foodem są na równi z domem, 
odgrywają więc dla 41% dzieci ważną rolę w postrzeganiu (klasyczna restauracja została  
narysowana tylko przez jedno dziecko). Zaraz za tym pojawiały się sklepy w środkowym 
polu, przy czym rysowano głównie Kaufland, Lidl i Aldi. Inne wsie/miasta i krewni/
przyjaciele byli rysowani przez 27% dzieci. Szkołę namalowało tylko 5 dzieci.

Po polskiej stronie ich kartek priorytety wyraźnie się zmieniają i dzieci częściowo 
rysowały rzeczy, które po stronie niemieckiej nie odgrywają żadnej roli. Szczególną 
uwagę przykuwały sklepy z papierosami, stacje benzynowe i targi. Pojawiają się one 
tylko w Polsce. Do tego dochodzą cztery podane konkretnie obiekty do spędzania 
czasu wolnego (staw dla wędkarzy, park, wybieg dla psów, stadion). Znów pojawiają 
się tu restauracje fast food, zostały one namalowane przez 3 dzieci, plasując się na 
tym samym miejscu, co sklepy i hotele. 2 dzieci odnotowało inne wsie i miasta poza 
Słubicami, przy czym trzeba wspomnieć, że zostały one narysowane przez dzieci 
pochodzące z Polski, które przez kilka lat mieszkały w Polsce, zanim przeprowadziły 
się z rodzicami do Niemiec. Jedno z tych dzieci namalowało również swoich krew-
nych w Polsce, tak samo jak chłopiec pochodzący z Turcji. Dwa razy na obrazkach 
pojawiają się jeszcze fryzjer i restauracje
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Il. 2b: Częstotliwość miejscowości i miejsc narysowanych przez niemieckich uczniów 
po polskiej stronie

Zgodnie z oczekiwaniami po niemieckiej stronie narysowanych było więcej budynków 
i miejsc, po polskiej stronie kartki tematy były natomiast bardziej różnorodne. 
Własne otoczenie jest lepiej znane i tym samym bardziej obecne, tematy są podobne 
i odzwierciedlają bezpośredni świat społeczny dzieci.

Natomiast zajmowanie się krajem sąsiednim wywołuje u dzieci różne skojarzenia. 
Muszą one w procesie rysowania aktywnie przenieść się w obce środowisko i wychodzą 
z własnego świata społecznego, ponieważ wizyty w Polsce w tym wieku nie wynikają 
jeszcze z własnej motywacji, co ukazuje się w tematach dominujących w rysunkach 
po polskiej stronie.

Wyraźnie widoczna jest na rysunkach dominacja sklepów z papierosami, stacji benzy-
nowych i targów po polskiej stronie. To, co jest w tym ciekawe, to fakt, że dzieci mają 
jedynie pośrednią styczność z tymi obiektami poprzez swoich rodziców i nie mają z 
tego osobistych korzyści. Mimo to są one obecne w ich postrzeganiu w taki sposób, 
że pod względem częstotliwości są przed obiektami do spędzania czasu wolnego. 
Nasuwa się myśl, że rodzice ze swoimi dziećmi często przejeżdżają przez granicę na 
zakupy towarów, które są tam znacznie tańsze, ale Polska pod względem kulturalnym 
i jako otwarta przestrzeń graniczna nie odgrywa większej roli. To zaprzecza teorii, 
że obszary przygraniczne w obrębie UE stają się nie tylko centrami gospodarczymi, 
lecz również kulturowymi i że wpływy państw narodowych osłabiły się od czasu 
otwarcia granic. Gdy przekraczanie granicy w bezpośrednim sąsiedztwie odbywa 
się tylko z pobudek ekonomicznych lub konsumpcyjnych, to na ile można mówić 
jeszcze o stapianiu się regionów przygranicznych na wielu płaszczyznach? Chcąc 
wejść głębiej w zagadnienie, należałoby zadać sobie pytanie, czy bariera językowa na 
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granicy polsko-niemieckiej jest wyższa niż w innych krajach sąsiednich w Europie 
Zachodniej i czy hamuje to spotkania kulturowe. 

Częste pojawianie się lokali fast food po obydwóch stronach Odry i pozycja klasy-
cznych restauracji może być przynajmniej po niemieckiej stronie interpretowana tak, 
że cieszą się one popularnością jako miejsce spotkań z przyjaciółmi. To, że dzieci 
po polskiej stronie także rysowały restauracje fast food, może wynikać z osobistych 
upodobań, ale także z tego, że chodzą tam jadać ze swoimi rodzicami. 

Wśród narysowanych obiektów służących do spędzania czasu wolnego po polskiej 
stronie nie było żadnej instytucji kulturalnej ani bezpośrednio w Słubicach, ani też 
w dalszym otoczeniu miasta. Nie znalazły się na nich także żadne zabytki czy też 
odniesienia historyczne. Polska przez dzieci po niemieckiej stronie była rysowana 
głównie jako cel konsumpcyjny (zakupy, tankowanie, fryzjer), podczas gdy aspekty 
społeczne, kulturalne, ekologiczne i polityczne nie odgrywają w zasadzie żadnej roli.

 
3.2 Wahrnehmungen der polnischen Schülerinnen und Schüler

W przypadku dzieci z Kostrzyna widać ważną rolę własnego domu, który został 
narysowany przez 79% uczniów (por. il. 3a). Jeśli doliczyć do tego dziewczynkę, która 
mieszka w Niemczech, to jest to nawet 83%. Następne w kolejności są pojawiające się 
na rysunkach 17 razy obiekty do spędzania czasu wolnego. Bardzo często można na 
nich znaleźć park, place zabaw, boiska do piłki nożnej i muzea, ale także lodowisko, 
ośrodki wczasowe, zamki i pałace w okolicy, szkołę muzyczną, kąpielisko, ogród 
zoologiczny i kino. Zalicza się do nich również stare miasto ze zniszczoną twierdzą, 
która została wyraźnie narysowana przez 4 dzieci.

Obecność różnego rodzaju hobby – na równym stopniu ze szkołą – jest także bardzo 
silna. Została ona odnotowana na rysunkach przez 10 dziewcząt i 5 chłopców. Po-
nadproporcjonalnie często widać Facebook (wymieniony 9 razy), komputer, gry PC 
(bardzo często Sims), dzienniki, ale również dyscypliny piłkarskie, muzykę, słodycze 
i zwierzęta domowe. 7 z 10 dziewcząt narysowało ubiór i torebki jako ważne dla nich. 
Na środku stawki lokują się przyjaciele i krewni, sklepy i restauracje fast food, które 
zarówno w tym przypadku, jak i po stronie niemieckiej, znajdują się przed restaurac-
jami klasycznymi. Szczególnie zaskakujące jest poruszenie tematu pieniędzy przez 
8 polskich uczniów (7 z tego to dziewczynki). W ostatniej tercji pojawiają się sklepy 
spożywcze, restauracje i inne wioski i miasta, przy czym trzeba tu nadmienić, że 3 
dzieci odnotowało na rysunkach łącznie 12 polskich miejscowości. Po 2 dzieci za 
godne wzmianki uważało jeszcze lotnisko w Polsce i dużego lokalnego pracodawcę 
Arctic Paper. Po jednym dziecku narysowało stację benzynową i targ.
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Il. 3a: Częstotliwość miejscowości i miejsc narysowanych po polskiej stronie 
(Wśród obiektów rekreacyjnych znalazły się plac zabaw, muzeum, park, stadion, 
boisko piłkarskie etc.; Arctic Paper to duży pracodawca w miejscowości.)

Po niemieckiej stronie Odry (por. il. 3b) dla polskich dzieci rolę odgrywają przede 
wszystkim możliwości spędzania czasu wolnego. Bardzo często pojawiają się ogrody 
zoologiczne, Legoland w Berlinie, muzea i parki wodne. Berlin jest bardzo obecny jako 
cel podróży (kolejne miasta i wioski w Niemczech, a nawet Norwegia, pojawiają się 
na 6 rysunkach). 37,5% polskich uczniów uwieczniło na swoich rysunkach krewnych 
bądź przyjaciół w w Niemczech. Po niemieckiej stronie przeważa udział krewnych 
stosunkiem 8 do 2. W mieście rodzinnym podział wynosi 6 do 6 (podwójne odno-
towanie było liczone pojedynczo). Przyjaciółka, która pojawia się na dwóch obraz-
kach po stronie niemieckiej, to Zuzanna, dziewczyna z klasy, która wraz z matką i 
jej nowym partnerem życiowym mieszka w Niemczech. W rozmowach 7 dzieci z 
klasy podało, że jedno lub oboje rodziców pracuje w Niemczech. Tak samo często 
jak krewni i przyjaciele podawano ogólnie sklepy w Niemczech, przy czym H&M i 
Primark były rysowane najczęściej. Co zaskakujące, na kolejnym miejscu znalazła się 
wzmianka o lotnisku u 7 dzieci. Tylko przez jedno dziecko zostało ono przypisane do 
Berlina, inni uczniowie ulokowali je w przestrzeni przypadkowo. Sklepy spożywcze w 
Niemczech odegrały rolę na 5 rysunkach, restauracje fast food na 4. W ten sposób tak, 
jak w przypadku uczniów z Frankfurtu, częstotliwość ich występowania odpowiada 
restauracjom klasycznym. Jedna dziewczynka miała swój ośrodek interesów życiowych 
w Niemczech i jedno dziecko narysowało stację benzynową po niemieckiej stronie.
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Il. 3b: Częstotliwość miejscowości i miejsc narysowanych po niemieckiej stronie 
(Jako obiekty do spędzania czasu wolnego narysowano: Ogród zoologiczny,  
Legoland, muzea, park wodny, wieżę telewizyjną etc.)

Dla polskich dzieci kraj sąsiedni jest obecny przede wszystkim ze względu na 
możliwości spędzania czasu wolnego. Najwyraźniej korzysta z nich wiele dzieci i 
stanowią główne kryterium w przypadku podróży do Niemiec. Kostrzyn liczący 
18 000 mieszkańców to małe miasto z odpowiednio słabo rozwiniętą ofertą kulturalną 
i sportową. Jest jedno kino i zaledwie jeden teatr na wolnym powietrzu w mieście, 
ponadto kilka parków, boisk sportowych i placów zabaw. Polskie dzieci wydają się 
kompensować sobie deficyty małego miasteczka różnymi aktywnościami turystycznymi  
po polskiej, ale także po niemieckiej stronie. 

Także zakupy, mimo młodego wieku, odgrywają ważną rolę dla uczniów. W 
przeciwieństwie do polskich sklepów niemieckie były rysowane częściej i konkret-
nie nazywane. Nawet sklepy spożywcze w Niemczech były rysowane częściej niż we 
własnym mieście. Najwyraźniej Niemcy dla Polaków żyjących w regionie przygra-
nicznym, mimo różnic cenowych, stanowią atrakcyjny cel wyjazdów zakupowych, 
co ułatwia dobre połączenie komunikacyjne, a znaczenie ma także brak dużych 
odzieżowych sieci handlowych w Kostrzynie.

Uczniowie z Kostrzyna podczas rozmów wspominali, że jakość i różnorodność 
produktów spożywczych i innych produktów (np. odzieży) w Niemczech jest lepsza 
i dlatego kilka rodzin chętnie jeździ do kraju sąsiedniego na zakupy.
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Szkoła jest dla dzieci ważnym aspektem w życiu, co pokazują ilustracje 63% dzieci. 
Po własnym domu jest ona dla nich najważniejszym miejscem.

Przy podziale przyjaciół i krewnych na polską i niemiecką stronę okazuje się, że 
ponad jedna trzecia dzieci ma krewnych lub przyjaciół2 w Niemczech. Ten rysunek 
odpowiada ogólnemu trendowi w Polsce. Polska przeżywa w ciągu ostatnich lat drugą 
co do wielkości największą falę odpływu ludności w swojej historii, a Niemcy po 
Wielkiej Brytanii są drugim co do popularności celem emigracji. Odpływ ludności 
wynika w przeważającej mierze z pobudek ekonomicznych, a polskie dzieci mają tego 
świadomość i jest to obecne na ich rysunkach.

Bezpośrednio koreluje z tym poruszanie zagadnienia pracy po obydwóch stronach 
rysunków. Po polskiej stronie 2 uczniów narysowało Arctic Paper (fabrykę papieru), 
a 5 dzieci z klasy w kwestionariuszach ankietowych podało, że ich rodzice bądź jedno 
z rodziców tam pracuje. Aspekt pracy był poruszany także po niemieckiej stronie. 
Mogłoby to oznaczać, że uczniowie z Kostrzyna już w młodym wieku są konfronto-
wani ze znaczeniem pracy i zajęcia zarobkowego, ponieważ są konfrontowani także z 
tym, że po części ich rodzice pozostają poza domem, ze względu na pracę, przez kilka 
dni, a nawet tygodni. Było 7 dzieci, których rodzice pracują w Niemczech, regularnie 
dojeżdżając do pracy przez granicę albo jako migranci zarobkowi. Migracja zarobkowa 
w krajach UE prowadzi m.in. w regionach przygranicznych do homogenizacji warunków 
życiowych (por. Münch 1998: 279 f.). Równocześnie prowadzi to też do wymiany kul-
turowej i do lepszego utożsamiania się z ideą europejską na szczeblu lokalnym. Cenę 
tego polskie dzieci płacą najpierw ograniczeniami w życiu rodzinnym, nawet jeśli w 
przyszłości mogłyby ewentualnie na tym skorzystać pod względem ekonomicznym i 
poprzez rozwój kosmopolitycznego spojrzenia na Europę.

W tym kontekście uwagę zwraca podejmowanie tematu pieniędzy, które zostały 
narysowane przez jedną trzecią dzieci i przy późniejszych pytaniach były oceniane 
jako ważne. Do tego pasuje także to, jakie znaczenie przywiązywano do kupowania 
markowej odzieży. Z drugiej strony wymienianie pieniędzy może mieć znaczenie także 
ze względu na ubóstwo ekonomiczne bądź życzenie bezpieczeństwa finansowego.

Po niemieckiej stronie kartki 7 dzieci (2 dziewczynki i 5 chłopców) narysowało 
samoloty jako synonim lotniska. Po zadaniu pytań 2 dzieci wyjaśniło, że korzystały 
z lotnisk w Niemczech ze swoimi rodzicami jako początek podróży. Do obydwóch 
berlińskich lotnisk Schönefeld i Tegel można z Kostrzyna dotrzeć szybciej niż do 
o wiele mniejszych lotnisk w Poznaniu i Szczecinie nieopodal Kostrzyna. Wraz 
z coraz wyższym wzrostem gospodarczym (PKB) i spadającym bezrobociem (w 

2 Por. http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/57778/aus-und-einwanderung [dostęp: 2016-06-29].
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styczniu 2015 r. wynosiło 8%) także polscy obywatele mają możliwość wydawania 
większych kwot na podróże zagraniczne. Polska w porównaniu z rokiem poprzed-
nim uzyskała wśród wszystkich krajów europejskich największy przyrost podróży 
zagranicznych wynoszący 8% w roku 20143. Rysunki odzwierciedlają ten trend.  

3.3 Porównanie rysunków niemieckich i polskich 

Jeśli porównać grafiki i występowanie na nich określonych treści, to ukazują się 
wyraźne różnice w priorytetach, szczególnie w postrzeganiu kraju sąsiedniego. .

We własnym kraju z dużą przewagą na samym przodzie są obiekty do spędzania czasu 
wolnego. Podane obiekty do spędzania czasu wolnego są podobne i sięgają od placów 
zabaw i boisk piłkarskich, przez parki, jarmarki bożonarodzeniowe, lodowiska, aż 
po muzea. Rzuca się jednak w oczy to, że uczniowie z Kostrzyna narysowali więcej 
zabytków i budynków historycznych, a także osobliwości geograficznych z bliższego 
i dalszego otoczenia. Tylko jedno dziecko niemieckie narysowało muzeum, Muzeum 
Kleista.

W przypadku dzieci z Frankfurtu nad Odrą w statystykach prowadzi biurowiec 
Oderturm (rysowany znacznie częściej niż własny dom z wynikiem 41%), podczas 
gdy u dzieci z Polski w tabeli dominują własne cztery ściany z wynikiem 83%.

Rysunki polskich dzieci w porównaniu z dziećmi niemieckimi były bardziej rozległe. 
W kierunku północnym opisany obszar rozciągał się maksymalnie aż do Norwegii, 
w kierunku południowym aż po góry na czeskiej granicy, na wschód do Krakowa, 
a na zachód do Berlina. Dzieci z Frankfurtu nad Odrą ograniczały się do wiosek w 
bliższym otoczeniu, a promień swoich rysunków rozciągały maksymalnie do Berlina 
na zachodzie i Poznania na wschodzie, przy czym Poznań został narysowany przez 
chłopca z polskimi korzeniami.

W przypadku dzieci z Kostrzyna różne rodzaje hobby i szkoła znajdowały się na samej 
górze skali częstotliwości występowania (były rysowane przez 62,5% dzieci). Hobby 
bardzo często dotyczyło takich dziedzin, jak internetu, mediów społecznościowych (Fa-
cebook, Skype), gier (Sims), zabawek (łyżworolki, rower, piłka), sportów zespołowych, 
jak piłka ręczna i piłka nożna, ale często również zwierząt domowych. Dzieci z 
Frankfurtu nie narysowały niczego z tej kategorii, co może jednak wynikać również 
z interpretacji zadania. Wśród dzieci niemieckich zaledwie 22,7% dzieci narysowało 
swoją szkołę.

3 Por.: http://tourismusblog.net/index.php/reisemotive-der-europaeer-2014/ [dostęp: 29.06.2016].
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Ciekawa jest obecność restauracji fast food (Mc Donalds, Burger King, KFC, budki 
z kebabem), które u dzieci niemieckich i polskich uplasowały się przed klasycznymi 
restauracjami. W przypadku dzieci z Frankfurtu znalazły się one nawet na równi z 
własnym domem i wyraźnie przed przyjaciółmi i krewnymi. Wydają się one szczegól-
nie przyciągać reprezentowaną tu grupę wiekową i zyskiwać na znaczeniu nie tylko 
ze względu na funkcję żywieniową, lecz spełniają dla dzieci po obydwóch stronach 
Odry także cel społeczny.

Polskie dzieci w przeciwieństwie do ilustracji dzieci niemieckich rysowały również 
miejsca pracy. Stopa bezrobocia we Frankfurcie nad Odrą w lutym 2015 roku (okres 
badania) wynosiła 12,8% (wartość dla całych Niemiec wynosi 4,8%). W powiecie 
gorzowskim, w którym znajduje się Kostrzyn, stopa bezrobocia wynosi 6,1% (grudzień 
2014), wartość dla całej Polski to 8%. Tym samym porównywane regiony znajdują 
się na zupełnie różnym poziomie pod względem bezrobocia. 

Charakterystyczna różnica polega na tym, że niektóre polskie dzieci poruszały temat 
konieczności rezygnacji z rodziców na co dzień z powodów ekonomicznych. Po części 
widzą one rodziców tylko w weekend, co manifestuje się rysunkami miejsc pracy po 
niemieckiej stronie i było podawane w rozmowach. Nieobecność rodziców wydaje 
się pozostawiać w percepcji silniejsze ślady niż bezrobocie, które dzieci odczuwają 
bardziej w sposób pośredni. Zgodnie z tym często rysowane były także pieniądze; 
prawdopodobnie powód okresowej rozłąki rodzin. W porównaniu z tym na rysunkach 
niemieckich dzieci nie były poruszane aspekty ekonomiczne ani bezpośrednio 
(pieniądze), ani pośrednio (miejsca pracy).

Największe wrażenie robi chyba obecność sklepów z papierosami, stacji benzynowych 
i targów wśród niemieckich dzieci, które w postrzeganiu przez polskie dzieci nie 
odgrywają żadnej roli, chociaż one także mieszkają w polskim mieście granicznym, 
które obecnie ciągle jeszcze jest nastawione na potrzeby konsumpcyjne gości z 
Niemiec. Uczniowie z Kostrzyna wydają się to przemilczać; to może ewentualnie 
wynikać także z tego, że podane miejscowości są lekko wypchnięte w stronę granicy 
i nie są obecne bezpośrednio w Kostrzynie. Dla uczniów z Frankfurtu są to 3 podane 
powyżej miejsca, które jako pierwsze kojarzą im się z Polską i są najsilniej postrze-
gane w kraju sąsiednim. W ankietach i rozmowach okazało się jednak również, że 
uczniowie z Frankfurtu nie łączą z tymi miejscami żadnych albo jedynie niewiele 
pozytywnych uczuć, podczas gdy polskie dzieci wykazują przyjemne skojarzenia ze 
swoją pierwszą trójką (obiekty do spędzania czasu wolnego, przyjaciele/krewni, sklepy). 
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4.  Analiza przykładowa dwóch rysunków uczniowskich 

Z prac dzieci niemieckich, które wzięły udział w wywiadzie, jako przykład do głębszej 
analizy miał zostać rysunek chłopca, który swój rysunkowy punkt ciężkości postawił 
w Niemczech.

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Karte der deutsch-polnischen Grenzregion eines 11-jährigen Schülers aus 
Frankfurt/Oder. 

Ma on 11 lat, ma młodszego brata, a jego matka jest bezrobotna i jest matką samotnie 
wychowującą. W ankiecie podał, że dostrzega kilka różnic między Niemcami a 
Polską, jak nieprzepisowe zatrzymywanie się kierowców samochodów na zebrach 
dla pieszych, migające światła, a przede wszystkim język w Polsce, które dają mu 
poczucie, że jest osobą obcą w kraju sąsiednim. 

Ponadto jest zdania, że musi być granica między Polską a Niemcami, ponieważ w 
przeciwnym razie „będzie tylko dochodzić do sporów”. Jednak tego nie uzasadnił. 
Możliwe, że ukazuje się tu tylko strach przed tym, co obce, ponieważ zgodnie z 
informacją, którą sam podał, nie ma w Polsce przyjaciół ani znajomych i tym samym 
ma także niewielki kontakt z krajem sąsiednim. Podkreślanie konieczności granicy 
państwowej dla ochrony przed sporem mogłoby z drugiej strony wskazywać na to, 
że dla tego chłopca unikanie konfliktów ma osobiste znaczenie, a separacja wydaje 
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mu się właściwym środkiem, aby zapobiec groźnym sytuacjom.

Po polskiej stronie narysował wyłącznie sklep z papierosami. Na pytanie osoby 
prowadzącej badanie podczas rysowania, czy w związku z Polską nie przychodzi 
mu do głowy coś jeszcze, odpowiedział przecząco. To, że polska strona wykazuje 
tak niewiele szczegółów, nie wynikało zatem z braku czasu. Można to też przypisać 
efektowi zniekształcenia, polegającemu na tym, że znane okolice zajmują na mapach 
kognitywnych więcej miejsca niż przestrzenie obce. Później podczas wywiadu przyszła 
mu jeszcze do głowy studnia w Polsce, którą mógł jeszcze dorysować.

W wywiadzie objaśnił następnie, że ze swoją mamą i młodszym bratem często chodzi 
do Polski kupować papierosy, ponieważ są tam tańsze. Podał nawet dokładną cenę 
paczki papierosów w Niemczech. Nie pamiętał żadnego innego celu wycieczek do 
Polski i opisał przekraczanie granicy jako krótkie zakupy, po których znów od razu 
wrócili. Kraj sąsiedni w jego postrzeganiu jest niemalże nieobecny.

Polska i Niemcy zostały przez niego połączone mostem na Odrze. Po niemieckiej  
stronie ilustracji dużo miejsca zajmuje Muzeum Kleista, które ma dla niego  
szczególne znaczenie osobiste, jak można się było dowiedzieć w późniejszym wy-
wiadzie. Narysował przy tym bardzo szczegółowo nowy i stary budynek muzeum, 
włącznie z dzwonkiem. Co drugi tydzień chodzi tam na zajęcia dodatkowe i wydaje 
się być zachwycony tym projektem, który zgodnie z jego informacją toczy się od 2011 
roku. W wolnym czasie czytał wiele książek na temat Heinricha von Kleista i chciałby 
oprowadzić swoją lub inną klasę po wystawie. Emocjonalny związek z projektem 
Kleista objaśnia także wierne oddanie szczegółów na jego rysunku, ponieważ miejsca, 
które mają duże znaczenie dla obserwatora, są głębiej zapamiętywane kognitywnie 
i można je ponownie przywołać.

W oczy rzuca się wielkość domu, w którym mieszka, w porównaniu z Muzeum Kleista. 
W wywiadzie podkreślił, że swój dom narysował w „miniaturze”. Obok jego domu 
znajdują się jeszcze tylko duży biurowiec Oderturm i centrum handlowo-usługowe 
Lennépassage.

Na jego rysunku widać, że postrzeganie kraju sąsiedniego w jego wieku w dużej 
mierze zależy od zachowania i motywacji bezpośrednich autorytetów i ma to wpływ 
na dziecięcą kognitywną reprezentację świata. Jego rodzinne otoczenie natomiast jawi 
się jako zdominowane przez miejsce, które ma dla niego duże znaczenie osobiste.

Dla skontrastowania z prac polskich dzieci, które wzięły udział w wywiadzie, do 
głębszej analizy miała zostać wybrana ilustracja chłopca, który pamiętał o miejscach 
i obiektach zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, i poruszał temat migracji 
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zarobkowej swoich rodziców.

Abb. 5: Karte der deutsch-polnischen Grenzregion eines 12-jährigen Schülers aus 
Küstrin.

Ma 12 lat i dorasta u swojej babci w Polsce, ponieważ rodzice pracują bardzo daleko. 
Mama pracuje w Niemczech, opiekując się osobami starszymi, i przyjeżdża do domu 
tylko raz na miesiąc; tato pracuje regularnie jako kierowca ciężarówki w Anglii, ale 
jest w domu częściej niż mama. Chłopiec nieczęsto jest w Niemczech i informował, 
że nie ma w Niemczech przyjaciół ani znajomych, mimo że jego mama tam pracuje. 
Swoich rodziców w zależności od miejsca przebywania narysował po stronie niemieckiej  
(mama) lub po polskiej (tato). Pokazuje to związek emocjonalny z rodzicami, ale 
także znaczenie czasowej i przestrzennej rozłąki z matką. Wydaje się niemal, jakby 
postrzegał ją jako gościa we własnym kraju. Swojej babci natomiast nie narysował.

Mimo wyraźnie umiarkowanych odniesień do Niemiec podaje on, że nie czuje się 
w Niemczech jak obcokrajowiec, a granicę między Niemcami a Polską uważa za 
niepotrzebną.

Jego ilustracja była zrównoważona i harmonijna, ponieważ jej treści były rozłożone 
równomiernie. Strona niemiecka i polska są połączone szerokim mostem.
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Po niemieckiej stronie ilustracji przypominał sobie i malował przede wszystkim 
lokalizacje służące do spędzania czasu wolnego, które odwiedził z rodziną, jak 
ogród zoologiczny, kino i park wodny. Wizyty te odbyły się po części dawno temu 
(wizyta w parku wodnym przed 5 laty), a mimo to zostały uwięzione w pamięci jako 
ważne wspomnienie. W wywiadzie wielokrotnie odnosił się do swoich rodziców, 
opowiadał np. o zakupie samochodu z ojcem, co odnotował na ilustracji w postaci 
salonu samochodowego. Ponadto narysował McDonalda i stację benzynową, gdzie 
się wybiera, gdy raz na miesiąc odbiera tam mamę po przyjeździe z Niemiec. Ciekawa 
w tym kontekście była ponowna wzmianka o lepszej jakości gazu samochodowego 
w Niemczech, który zgodnie z wypowiedzią chłopca jego ojciec kupuje tylko tam.

W centrum po polskiej stronie znajduje się szkoła, do której aktualnie uczęszcza. 
Wydaje się ona mieć duże znaczenie, ponieważ w wywiadzie także najpierw ją 
wymienił. Ponadto, podobnie jak po niemieckiej stronie, także po polskiej stronie 
głównie pojawiają się budynki do spędzania czasu wolnego, jak muzeum przyrodnicze 
i miejsca interakcji społecznej z innymi, jak lodowisko, na którym jeździł na łyżwach 
ze ze swoją klasą, albo ośrodek MOSiR-u, gdzie aktualnie trenuje zapasy.

Na jego rysunku widać, że osobiste znaczenie, a przede wszystkim bodźce środowiskowe 
oceniane pozytywnie, mają decydujący wpływ na reprezentację punktów orientacyjnych 
na mapie. Wielokrotne wizyty w tej samej lokalizacji prowadzą często do tego, że 
wzrasta prawdopodobieństwo zapamiętania tego miejsca i łatwiejszego przywołania 
tej informacji. Miejsca, które posiadają znaczenie emocjonalne i wykazują pewną 
przewidywalność lub łączą się z oczekiwaniem, jak np. rutynowe działania jak przy 
odbieraniu mamy, są przetwarzane głębiej i integrowane na mapie kognitywnej. 
Rodzice i więzi rodzinne w formie wspomnień na temat wspólnych przedsięwzięć 
pojawiały się wielokrotnie jako tematy na ilustracjach i podczas rozmów.

 
5. Wniosek i perspektywy 

Wyniki w postaci zebranych tu wrażeń, opinii i ilustracji są tak różnorodne, jak różne 
są dzieci, które wzięły udział w badaniu. Także zadanie postawione przed obydwie-
ma klasami zostało przez nie różnie zinterpretowane. Są jednak też cechy wspólne 
i atrybuty, które występują często i umożliwiają naszkicowanie ogólnego obrazu. 

Zaczynając od postrzegania przestrzeni przez dzieci, można powiedzieć, że znane 
okolice zajmują we wspomnieniach więcej miejsca niż przestrzenie obce. Często 
odwiedzane miejsca pojawiają się tak często, jak te, które mają osobiste znaczenie. 
Zilustrowana perspektywa dzieci w tym wieku jest jeszcze wyraźnym zwierciadłem 
otaczającego ich świata społecznego ich rodziców, co można dostrzec na rysunkach 
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w jednoznacznych motywach świata dorosłych (papierosy, stacja benzynowa, miejsca 
pracy) – przede wszystkim po opuszczeniu dobrze znanych ram okolic własnego 
domu. Także w ankietach i wywiadach po części bezrefleksyjnie przejmują one opi-
nie swoich rodziców. Proces zrywania z tymi opiniami rozpocznie się dopiero wraz 
z dojrzewaniem. Można by to prześledzić, przeprowadzając ewentualnie kolejne 
badanie z tymi samymi dziećmi w późniejszym wieku.

Ocena i postrzeganie kraju sąsiedniego wyraźnie się różnią. Polskim uczniom Niemcy 
często kojarzą się z podróżami, zakupami i wyższym standardem jakościowym, przy 
czym ani razu nie odnieśli się oni do różnic w cenach. Równocześnie postrzegają kraj 
sąsiedni także jako miejsce pracy, przy czym nie mają żadnych negatywnych skojarzeń .

Dla wielu niemieckich uczniów kraj sąsiedni stanowi przede wszystkim cel zakupów 
i odzwierciedla zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych ich rodziców, przy czym po-
ruszany był szczególnie temat sporych różnic cenowych. Te korzyści ekonomiczne 
po części idą w parze z postawą deprecjonującą, co manifestowało się w wywiadach i 
ankietach. Wspominano o braku czystości, dewastacji, przestępczości i złej jakości. Z 
jednej strony mogą za to odpowiadać resentymenty ich rodziców, które są bezreflek-
syjnie przejmowane przez dzieci. Możliwe, że powodem są także wizyty wyłącznie 
z pobudek konsumpcyjnych, które dzieci odbierają jako niesatysfakcjonujące i które 
nie stwarzają możliwości do poznania kraju na innych płaszczyznach. Polskie dzieci 
natomiast, sądząc po rysunkach, odnoszą z kraju sąsiedniego korzyści na płaszczyźnie 
kulturalnej i strukturalnej i docierają daleko poza granicę. Podkreślały one pewną 
dumę narodową, często jednak również przyjaźń w stosunku do Niemiec. Rodzina i 
przyjaciele odgrywają dużą rolę na rysunkach i w opowiadaniach.

Zasięg działania dzieci niemieckich jest raczej ograniczony do miejscowego i do 
bliższych okolic Frankfurtu nad Odrą. Tematy w kontekście stron rodzinnych są 
podobne do tych poruszanych przez dzieci polskie.

Największą przeszkodą i cechą różnicującą, którą wymieniały dzieci, jest język, 
względnie niemożność porozumienia się z sąsiadem. Jest to baza dla poznawania 
tego, co obce i dla przezwyciężenia uprzedzeń i możliwości wymiany informacji 
i spotykania się na tym samym poziomie. Być może można na nią patrzeć jak na 
dzielącą barierę i prawdziwą granicę o największym oddziaływaniu.

Wyniki pokazują, że również w regionach przygranicznych pozytywna transna-
rodowa integracja nie następuje automatycznie, lecz raczej stanowi zadanie eduka-
cyjne, przed którym stają szkoły i podmioty kształcenia pozaszkolnego. Konieczne 
wydaje się z jednej strony udostępnianie pozytywnych kulturalnych i osobistych 
punktów odniesienia, poprzez transgraniczne wycieczki dydaktyczne i partnerstwa, 
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przede wszystkim tym dzieciom, których rodzice niemalże nie wyjeżdżają do kraju 
sąsiedniego lub czynią to tylko w celach konsumpcyjnych. Takie spotkania mogą 
pomagać w niwelowaniu uprzedzeń i obaw przed tym, co obce. Z drugiej strony stało 
się zauważalne znaczenie kompetencji językowych. W tym zakresie szkoły przygra-
niczne stają przed wyzwaniem w formie oferowania kursów językowych, a w razie 
potrzeby także animacji językowej w innych przedmiotach. Projekty transnarodowe 
to ważne kroki w kierunku otwierania przestrzeni przygranicznych, ze względu na 
ich ograniczoną w czasie naturę nie są w stanie w wystarczającym stopniu krzewić 
porozumienia między narodami i tożsamości transgranicznej. To wymaga wspólnie 
rozumianego, a w najlepszym przypadku mówionego języka.

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arkadiusz Dziura
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Lukas Sommer 

Edukacja międzykulturowa w czasach  
debaty o uchodźcach . Jak uczennice i 
uczniowie przeżywają aktualną politykę 
integracyjną i co o niej myślą?

1. Wstęp  
 
Migracja i mobilność to cechy strukturalne współczesnych społeczeństw. Powody 
tych ruchów są różnorodne i sięgają od wycieczek i urlopów, poprzez codzienne 
dojeżdżanie do pracy, aż po migrację za pracą, ale także uchodźstwo. Powstające w 
taki sposób przestrzenie transnarodowe odzwierciedlają to w codzienności szkolnej. 
Dzieci z rodzin imigranckich chodzą do szkoły i tło językowe oraz kulturowe klas 
staje się bardziej zróżnicowane. Przez wzgląd na nowych uczniów ze środowisk imi-
granckich szkolna edukacja międzykulturowa staje przed zupełnie nowymi wyzwa-
niami i możliwościami. Dla wspólnego życia świadomość integracji wśród nastolat-
ków odgrywa ważną rolę. Jednak pojęcie to jest rozumiane wielowarstwowo i posiada 
niejedno oblicze. Można to zauważyć w stosowanym na co dzień języku, działaniu i 
refleksji nad przekazami medialnymi.

W naszym szczególnym interesie jako pedagogów i nauczycieli jest poznanie 
świadomości integracji wśród uczniów, a tym samym ich wyobrażeń na temat świata 
społecznego w kwestii integracji, aby móc wykorzystać te zagadnienia na potrzeby 
zajęć lekcyjnych. Wyobrażenia uczniów w tym zakresie tematycznym należy rozumieć 
jako podstawę przy przygotowywaniu i realizacji zajęć dydaktycznych. Niemiecka 
dydaktyk polityki Sibylle Reinhardt (2005, 129) mówi o „edukacyjnym spięciu”, 
polegającym na tym, że znanym i wypróbowanym przez młodzież wyobrażeniom 
przeciwstawiana jest rzekomo „słuszna” teoria. Potencjał związany z (dydaktycznie 
inscenizowanym) kwestionowaniem tych wyobrażeń spala się niemal bezowocnie, 
gdyż uczniowie raczej przekornie reagują na pouczanie (por. Petrik 2013, 224). An-
dreas Lutter (2011, 14), profesor dydaktyki ekonomii i polityki na Uniwersytecie w 
Kilonii, ostrzega w tym kontekście przed interpretowaniem wyobrażeń uczniów jako 
zasadniczo deficytowych i błędnych, bo skupianie się na korekcie tych wadliwych 
koncepcji jest niewystarczające i marginalizuje moc objaśniającą koncepcji dla ucz-
niów. Stąd musimy zapytać, jak uczniowie przeżywają integrację nowych uczniów 
oraz jakie szanse, trudności i wyzwania wynikają z ich perspektywy.
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Niniejszy artykuł ma w sposób egzemplaryczny ukazać, jak uczniowie z Ludwigshafen, 
które ze 165 000 mieszkańców jest drugim co do wielkości miastem w Nadrenii-Pala-
tynacie, na co dzień przeżywają i pojmują (wynikającą z migracji) heterogeniczność i 
integrację, a także związane z tym wyzwania, możliwości i szanse, po to by dostarczyć 
możliwe podstawowe założenia dla szkoły i do planowania zajęć dydaktycznych.  

W pierwszym kroku zostaje w związku z tym zarysowane postępowanie metodyczne, 
aby przeanalizować odnotowane w głównej części w ramach wywiadów z ekspertami 
wyobrażenia uczennic i uczniów na temat integracji. Opracowanie zamyka dyskus-
ja na temat wyników ankiety i krótka perspektywa, która dokumentuje ewentualne 
konsekwencje dla zajęć lekcyjnych. 

2. Metodyka

W ramach badania (por. Sommer 2016) ankietowano 16 uczennic i uczniów szkoły 
średniej pierwszego stopnia (Sekundarstufe I) w różnych szkołach w Ludwigshafen 
w zakresie integracji w wywiadach skupionych na temacie. Określenie ankietowanych 
uczennic i uczniów jako „ekspertów” wynika z założenia, że są oni jako eksperci 
przeżywanej (dydaktycznej) codzienności nośnikami specjalnej wiedzy, która jest 
przedmiotem zainteresowania badacza (por. Liebold & Trinczek, 2009, 37). Wywiady 
były prowadzone w małych grupach liczących maksymalnie czterech nastolatków i 
trwały ok. 60-90 minut. Jako orientacja do prowadzenia rozmowy służył przewodnik 
do wywiadu o częściowo określonej strukturze, który dopuszczał elastyczny przebieg 
rozmowy, a tym samym pozostawiał osobie, z którą prowadzono wywiad, miejsce na 
bardziej szczegółowe odpowiedzi. 

3. Wyniki wywiadów z uczniami

To eksploracyjne badanie ma na celu „odkrycie tego, co nieznane” w formie przeżywania 
i refleksji uczennic i uczniów na temat aktualnej polityki wobec uchodźców. Poniżej 
głównym przedmiotem obserwacji nie są dane na temat rozkładu częstotliwości, 
lecz badane są figury myślowe, które są kategoryzowane jako wspólne, częściowe lub 
specyficzne (por. Lutter, 2011, 110; 176). Wyniki badania pokazują, że wyobrażenia 
uczniów na temat imigracji ukazują się w złożonych systemach kategorii. Można 
z nich wywodzić na przykład zrozumienie integracji i nakreślić pytania dotyczące 
postrzegania heterogeniczności, wskaźników udanej integracji, wyobrażeń na temat 
swojego vis-à-vis i refleksję na temat przyjmowania przez siebie informacji i wreszcie 
postawić je poniżej w centrum obserwacji.
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3.1 Jak uczennice i uczniowie pojmują integrację?

Uczennice i uczniowie w ramach wywiadu byli pytani, jak wyobrażają sobie 
koegzystencję w heterogenicznym społeczeństwie. Trzech uczniów opowiadało się 
za równouprawnieniem wszystkich uczennic i uczniów nacechowanym przyjaznym 
współistnieniem. Pochodzenie młodzieży w codziennym współistnieniu nie odgrywa 
żadnej roli, to raczej klasa „[…] musiałaby zupełnie normalnie postępować z nim 
[chłopcem, który jest uchodźcą, L.S.], nie izolować go, obojętnie, czy pochodzi z 
innego kraju czy nie” (Klaus 4). Nierówność wyznaczona przez pozycję w ławkach 
nie jest odbierana jako dyskryminująca. „U nas oni siedzą na lekcjach z tyłu i biorą 
udział, jak każda inna osoba” (Andreas 19).

Uczennice i uczniowie pokazują dwubiegunowe rozumienie pojęcia w dziedzinie 
pojęć integracji, które rozciąga się między biegunami „integracja jako dopasowanie” 
i „integracja jako przyłączenie się”. Jeden z chłopców opisuje przy tym, że „najczęściej 
ludzie integrują się jako grupa i próbują się dopasować i zaprzyjaźnić” (Christian 19). 
Inny rozumie integrację jako włączenie ludzi do społeczeństwa przyjmującego. Ważne 
jest przy tym, „że oni po prostu uczą się od nas kultury” (Khan 33). 

Poza uczeniem się kultury sześciu uczniów wymieniło nauczenie się języka jako podstawę 
integracji. Jeden definiuje język jako warunek przynależności do społeczeństwa, 
„ponieważ, kiedy nie zna się języka, którym można by się porozumieć, to nie można 
też rzeczywiście należeć do społeczeństwa” (Dennis 19,20). Przy tym szczególnie 
to przyczyna migracji ma być rozstrzygająca jako podstawa motywacji do nauczenia 
się języka. „Ponieważ jeśli po zakończeniu wojny mają zamiar wrócić, to zachęta do 
zintegrowania się lub uczenia się języka będzie bardzo słaba” (Dennis 68). Nauczenie 
się języka jest tutaj utożsamiane z integracją. Podobnie jak Dennis, kolejny uczeń 
łączy nauczenie się języka z przynależnością do społeczeństwa, kiedy mówi, że ludzie 
[powinni] „włączać się do naszego społeczeństwa. Uczyć się języka w kraju, w którym 
chcą zostać przyjęci” (Klaus 5).

Dwie uczennice formułują przeciwieństwo dla rozumienia dopasowania, definiując 
integrację jako „przyłączenie się”. „Nie nazwałabym tego ›dopasowaniem‹. Jesteśmy 
przecież prawie wszyscy tacy sami, więc przecież nie trzeba się dopasowywać, lecz 
po prostu się przyłączyć” (Hilde 5,6). „Ja też nie mówiłabym o ›dopasowaniu‹; Kiedy 
przybywa się do innego kraju, to nie trzeba się zmieniać. Dopasowanie oznaczałoby, 
że zmienia się swoją osobowość. Żeby stać się jak inni. A zatem nie opisałabym tego 
jako ›dopasowanie‹, raczej jako ›przyłączenie się‹” (Gülcan 4,5). Obydwie dziewczy-
ny nie mają jednak spójnego wyobrażenia integracji jako przyłączania się w sensie 
multikulturowego rozumienia integracji. Podczas gdy Gülcan w swoich dalszych 
wywodach konstatuje odmowę nauczenia się języka w przypadku Amerykanki z USA 
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mieszkającej w Niemczech, „ona się nie dopasowuje i nie chce się też w ogóle uczyć 
języka” (Gülcan 8), to Hilde wyraźnie żąda, aby migrantki i migranci (uchodźcy) 
„bezwzględnie przestrzegali prawa i się tak nie skarżyli” (Hilde 25). 

3.2 Jak uczennice i uczniowie postrzegają heterogeniczność?

W naukowym dyskursie migracja jest opisywana jako cecha strukturalna współczesnych 
społeczeństw i heterogeniczność uwarunkowana migracją zostaje tym samym zade-
klarowana jako przypadek standardowy. Jak jednak uczennice i uczniowie postrzegają 
heterogeniczność w swojej codzienności?

Jedna z dziewczyn wyjaśnia, „że on [nowy uczeń o imieniu Beno, L.S.] nie jest w ogóle 
włączany do lekcji i nic nie musi robić. Ciągle tylko siedzi i się nie uczy. Mógłby sobie 
radzić lepiej i szybciej. Ale on czasami w ogóle nie słucha” (Tina 11,12). To pozwala 
na wniosek, że uczennica Tina rozumie integrację jako coś całkowicie normalnego i 
wydaje się przykładać taką samą miarę do zachowania nowego ucznia jak do wszystkich 
innych uczennic i uczniów. Swoje stwierdzenie, że Beno nie jest jakoby włączany w 
lekcje, Tina relatywizuje w dalszych wyjaśnieniach, że „niektórzy nauczyciele próbują 
go włączać” (Tina 13). Jej dezaprobata dla postawy Beno i jego niechęci do pracy i 
braku konsekwencji pozostaje jednak bardzo wyraźna. Tina rozumie integrację jako 
normalność, która idzie w parze z prawami i obowiązkami. 

Jeszcze inne uczennice i uczniowie przeżywają heterogeniczność (uwarunkowaną 
migracją) jako coś normalnego. Trzech młodych ludzi mówi w tym kontekście o 
„oczywistości”, dwóch mówi „bez różnicy”, a dwóch „całkiem normalne”. Andreas 
opisuje skład swojej klasy, mówiąc, że „u nas także jest reprezentowanych dość dużo 
różnych narodów, ale właściwie w ogóle się tego nie zauważa” (Andreas 13), a Bar-
tosch na co dzień niemal tego nie dostrzega, „to, że w klasie jest dużo albo też mniej 
uchodźców, to nie robi w zasadzie różnicy” (Bartosch 47). To ma dotyczyć także 
uwarunkowań społecznych, ponieważ „to w Niemczech prawie nie robi różnicy, czy 
to jest Niemiec czy cudzoziemiec, to są dokładnie tacy sami ludzie” (Bartosch 1,2). 

W dyskusjach podczas lekcji ten temat jest mniej poruszany, „ponieważ dla nas to jest 
raczej coś oczywistego” (Bartosch 35). Podobnie trzej nastolatkowie opisują sytuację 
w swoich klasach. Dyskusji na temat integracji jakoby nie ma, „ponieważ uważamy 
to za coś oczywistego, że przyjmujemy innych” (Carla 34). Khan wyjaśnia, że nie 
potrafi zrozumieć debat o integracji, że dla niego przyjmowanie uciekających ludzi 
jest przecież „oczywiste, ponieważ [mamy] ten luksus, że żyjemy w Niemczech” 
(Khan 51,52). Integrację i gotowość niesienia pomocy „wielu uczniów […] odczuwa 
jako oczywistość” (Khan 20,21).
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Jedna dziewczyna uważa, że tematyka integracyjna jest pod względem znaczenia 
jednym z wielu zagadnień, „[…] mamy wiele spraw, które są dla nas ważniejsze. Ale 
kiedy przypadkiem ktoś zacznie mówić na ten temat, to rozmawia się o tym i dys-
kutuje z ludźmi, którzy są innego zdania, ale to tyle” (Tamara 21,22). Treści zajęć 
lekcyjnych nie zmieniły się ze względu na nowe uczennice i nowych uczniów. Swoje 
myśli na temat ewentualnych zmian obok Tamary przedstawia także pozostałych 
dziewięć osób, z którymi przeprowadzono wywiady. Khan i Thorsten uważają, że 
Niemcy są na drodze to tego, by „stać się społeczeństwem wielokulturowym” (Khan 
46). Ludzie „powinni się nastawić na to, że są tutaj również ludzie z innych krajów” 
(Thorsten 41). Svenja i Olga przypisują Niemcom status kraju docelowego dla mig-
rantów, który znajduje się w stałym, ledwo dostrzegalnym procesie przeobrażeń. Svenja 
mówi o tym, że przybyło wielu ludzi, „ale wcześniej też już ich trochę przybywało. 
Społeczeństwo się zatem aż tak bardzo nie zmieniło” (Svenja 39,40). Olga bilansuje, 
„że społeczeństwo od zawsze się zmieniało. Wtedy przez tych kilku ludzi, a dzisiaj, 
jak sądzę, też troszeczkę” (Olga 49).

Natomiast cztery dziewczyny argumentują, że ani klasa, ani też Niemcy nie zmieniły 
się przez migrantki i migrantów (uchodźców). Carla konstatuje, że „właściwie nic 
się tu z tego powodu nie zmieniło. Wszyscy żyjemy jak kiedyś. Na wuefie ćwiczy z 
chłopakami i oni też uważają, że się dobrze razem bawią i nic się nie zmieniło” (Carla 
11). Także Tina i Gülcan nie dostrzegają żadnej zmiany, „wszystko zostało tak samo 
i nic nie jest inaczej” (Tina 29). Poza liczbą uczniów w klasie także dla Khana „nic się 
nie zmieniło, wszyscy patrzymy na niego jak na zupełnie normalnego ucznia” (Khan 
14). Wypowiedź Khana zawiera ponadto opis „normalnego ucznia”, jaki oprócz niego 
został stworzony także przez pięciu młodych ludzi w ich wyjaśnieniach. „Jest tak, 
jakby ktokolwiek nowy przyszedł do nas do klasy” (Jochen 24), tak Jochen opisuje 
swoje wrażenie na temat Ahmeda. To, że jego nowy współuczeń jest przyjmowany jako 
zupełnie „normalny” uczeń i poza wychowawcą nauczycielki i nauczyciele na lekcjach 
nie robili żadnej różnicy, ma też jakoby dużą wadę, bo stawia Ahmeda językowo przed 
dużym wyzwaniem. „Sądzę, że staje się to szczególnie wyraźne na lekcjach, jeśli są 
nauczyciele, którzy nie wychodzą mu naprzeciw i nie biorą jakoś względu na język, 
ponieważ on nie mówi jeszcze tak dobrze po niemiecku jak my. Dlatego na lekcjach 
pozostaje trochę na boku, uważam, że to wielka szkoda” (Jochen 29,30).

3.3 Jakie są wskaźniki udanej integracji?

Uczennice i uczniowie w swoich wywodach podkreślają znaczenie skutecznej komu-
nikacji na samych lekcjach, ale również w podejściu do innych ludzi w czasie wolnym. 
Trzynastu respondentów podkreśla uczenie się języka jako podstawę udanej komu-
nikacji – i jak to się ukazało w wywodach o ich wyobrażeniach na temat integracji, 
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także perspektywicznie, dla udanej integracji. „Uczenie się niemieckiego jest przy 
tym, tak myślę, także pierwszym krokiem do integracji” (Dennis 19), „W pierwszej 
kolejności powinni się nauczyć języka” (Khan 36). Jochen akcentuje znaczenie języka 
i uzupełnia o kolejny krok. „Najważniejszym punktem jest język i więzi socjalne” 
(Jochen 36). Za rozstrzygający warunek dla uczenia się języka z powodzeniem sześciu 
młodych ludzi uważa gotowość migrantek i migrantów (uchodźców). W konkretnych 
doświadczeniach lekcyjnych uczennic i uczniów ukazują się występujące wyzwania, 
ale także pierwsze sukcesy. Andreas odnotowuje postępy Beno w sposób następujący: 
„jego niemiecki już się poprawia” (Andreas 29). Thorsten przyznaje mu rację: „coraz 
więcej uczy się niemieckiego, już jest lepiej” (Thorsten 28). Tina relacjonuje swoje 
doświadczenia z klubu sportowego. Do drużyny trafiło dwóch chłopców ze środowisk 
imigranckich i „dość szybko nauczyło się niemieckiego i natychmiast zaprzyjaźnili 
się z innymi w Niemczech” (Tina 7).

Gülcan argumentuje, zachowując ciągłość swojej koncepcji „języka jako bariery”, „jeśli 
nie zna się języka, […] to nie można się zrozumieć z innymi i znaleźć przyjaciół” 
(Gülcan 19). Sytuacja Beno ma to odzwierciedlać i Andreas potwierdza, że „on zawsze 
robi takie wrażenie, że niechętnie tutaj przebywa, ponieważ po prostu nie ma zbyt 
wielu przyjaciół i jeszcze tak naprawdę nie umie niemieckiego” (Andreas 16). Dennis 
mówi o pozytywnym przypadku, który może wyjaśnić wzajemne oddziaływanie nauki 
języka i kontaktów socjalnych: „U nas w gimnazjum ona [nowa uczennica, L.S.] kilku 
dziewczynom od razu zapadła w serce i one dość szybko nauczyły ją niemieckiego” 
(Dennis 65). Kilku nastolatków podkreśla szczególną rolę sportu w nawiązywaniu 
nowych kontaktów i budowaniu przyjaźni. Sport może kompensować początkowe 
przeszkody językowe, ponieważ „w piłce ręcznej musisz mocno współpracować w 
zespole lub w pracy partnerskiej, wtedy automatycznie wchodzisz w kontakt z ludźmi” 
(Hilde 19, 20).

Olga bardzo sugestywnie opisuje trudności idące w parze z migracją do innego kraju. 
„Wielu na zewnątrz jest bardzo szczęśliwych i mówią, ›Niemcy to super kraj‹. […] 
Ale mamy taką z Albanii i ona jest bardzo często smutna, ponieważ tęskni za swoją 
rodziną w Albanii i z językiem też nie całkiem sobie radzi” (Olga 12,13).
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3.4 Jakie obrazy swoich vis-à-vis kreślą uczennice i uczniowie i (jak) młodzież 
się nawzajem odgranicza?

Przedstawienia vis-à-vis mogą wyjaśnić to, jakie domniemane lub otwarte kategorie 
występują w świadomości uczennic i uczniów. Charakterystyczne jest to, że prawie 
wszyscy respondenci najczęściej rysują obraz swojego vis-à-vis poprzez przypisanie 
jednoznacznie odgraniczonych od siebie kultur (por. Foroutan, 2013, str. 86). Uczen-
nice i uczniowie często odgraniczają się w swoich wywodach – jako przynależących 
do określonej grupy – od „tych innych”1 poprzez kategoryzację „My versus oni”. 
Wypowiedzi Khana i Jochena pokazują to bardzo dobitnie. Khan mówi o tym, „że 
jeszcze bardziej przyjmujemy kulturę innych ludzi i przyjmujemy nie tylko kulturę nas 
Niemców i innych, że przyjmujemy teraz także kulturę Afgańczyków, Irańczyków, 
Kurdów itd.” (Khan 47) i Jochen, „no i musimy ich jakoś wyżywić i zaopatrzyć” 
(Jochen 48). Niektórzy młodzi ludzie wydają się postrzegać migrantki i migrantów 
(uchodźców) jako mało (mniej) cywilizowanych w odniesieniu do sytuacji prawnej w 
krajach pochodzenia i postępowania zgodnie z prawem w kraju przyjmującym, i jak 
wyjaśnia Olga, powinni oni też nauczyć się zasad, jakie są u nas, a nie zachowywać 
te zasady, które są u nich” (Olga 6). Mieszkańcy Niemiec jako własna grupa są przy 
tym przedstawiani jako osoby przestrzegające prawo i wydaje się, że zgodnie z tymi 
wywodami Niemcom przypisana jest pewna domniemana przewaga nad mało (mniej) 
cywilizowanymi krajami. Wspomniana kategoryzacja „My versus oni” jest immanent-
na. Magda sprawia wrażenie, że obawia się konfliktów na tle religijnym, „u nas jest 
więcej chrześcijan i tym samym oni przecież muszą być w stanie jakoś żyć” (Magda 
21). Klaus porusza temat rynku pracy i dokonuje bardzo wyraźnego zróżnicowania 
wartości świadectw kwalifikacji zawodowych grupy „własnej” i „innej”. „Tak, że oni 
oni mogą też żyć z mniej wartościowymi zawodami. Nie powinni mówić, ›w Syrii 
studiowałem medycynę, to tu muszę pracować jako lekarz‹, lecz powinni się na razie 
cieszyć, gdy znajdą jakąś pracę” (Klaus 31,32).

Odgraniczanie się różnych grup ma miejsce nie tylko w myśleniu, lecz ukazuje się też 
w wymiarze praktycznym w (dydaktycznej) codzienności uczniów. Ukazany przez 
nastolatków podział w szkolnej codzienności – zaordynowany przez instytucję i re-
produkowany przez grupę – odzwierciedla się także na płaszczyźnie społecznej. Hilde 
w swojej wypowiedzi „teraz jesteśmy klasa i Beno” (Hilde 36) nakreśla kwintesencję 
koncepcji „segregacji”. Sytuację nowego ucznia opisują jeszcze kolejne uczennice i 
uczniowie. Thorsten podsumowuje, „że on jest w klasie tylko dwie godziny i najczęściej 
są to tylko przedmioty, w których nie może się udzielać” (Thorsten 29), następnie 

2 Przedstawienie swojego vis-à-vis jest problematyzowane w kontekście integracji najczęściej w kategorii kultury. 
Dokonywana przy tym homogenizacja wewnętrzna na płaszczyźnie międzykulturowej często przesuwa spo-
jrzenie na kategorie socjalne, polityczne i ekonomiczne jako wyjaśnienie różnic (por. Niehoff, 2014, str. 131; 
Mecheril, 2008, str. 20).



151

brakuje wspólnej przerwy na podwórzu szkolnym, „przez to prawie nie możemy z 
nim pogadać. Podczas lekcji lub w trakcie pięciominutowych przerw nie da się z nim 
prawie porozmawiać. To na pewno jest problem” (Thorsten 31,32). Opisany przez 
Magdę „od czasu do czasu rozmawia z chłopakami. Przede wszystkim z Kevinem” 
(Magda 12) relatywizuje separację Beno od klasy opisaną jako kategoryczną. Uwaga, 
że „z nami dziewczynami nie ma nic wspólnego” (Magda 12) sugeruje dodatkowo 
wzmocnienie segregacji płci uzasadnione wiekiem. 

Koncepcja świadomego podziału podczas kursów językowych Khan objaśnia na 
przykładzie, „u nas to jest tak, że do każdej klasy zawsze przydzielano jednego do dwóch 
uchodźców i nasz plan lekcji jest skonstruowany tak, że oni mają około trzy godziny 
intensywnych zajęć wyrównawczych z niemieckiego, a pozostałe lekcje spędzają z 
nami” (Khan 1,2). Wychowawcy pogodziliby się z początkowym podziałem uczennic 
i uczniów podczas kursów językowych i izolację dzieci ze środowisk imigranckich 
w celu przyspieszenia opanowania języka, aby uniknąć długotrwałej segregacji. 
Zgodnie z tym wychowawcy próbowali w razie potrzeby ukrócić tworzenie się grup 
(językowych) w obrębie jednej klasy.

W tym miejscu należy skonstatować, że segregację poznawczą da się stwierdzić po 
obydwóch stronach. Grupa uczniów izoluje się od grupy migrantów (uchodźców) i na 
odwrót, np. poprzez (uogólniające) przypisywanie cech („My versus oni”). Praktyczna 
segregacja jest opisywana przez uczennice i uczniów jako zjawisko ze strony migran-
tek i migrantów (uchodźców), jedynie Svenja świadomie przeżywa odgradzanie się 
klasy. „Ona jest trochę izolowana, ponieważ nie ma odwagi z nami rozmawiać, takie 
mam poczucie. Próbujemy do niej podchodzić, ale ona jakoś idzie do innych, którzy 
nie znają niemieckiego, ponieważ najwyraźniej może się z nimi lepiej porozumieć” 
(Svenja 8,9). 

Kilku młodych ludzi wyjaśniło „postawę obronną” nowych uczennic i uczniów w swoich 
opisach. Andreas, Thorsten i Tina zdali relację ze swoich spostrzeżeń dotyczących 
sytuacji w ich klasie, „[…] ale on [Beno, L.S.] wzbrania się przed tym, ponieważ on 
po prostu tak naprawdę z nami nie gada. To u niego jest trochę dziwne” (Andreas 
14,15). „Zawsze, kiedy czekamy przed klasą na nauczycieli, on stoi z boku. Siedzi 
sam przy stole” (Thorsten 22,23). „Niektórzy nauczyciele próbują go włączać do zajęć 
lekcyjnych. Ale on po prostu najczęściej wcale tego nie chce” (Tina 13). Wyraźnie 
wychodzi na jaw postawa oczekiwania, refleksja wymagająca zmiany perspektywy 
występuje tylko w przypadku Svenji.
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3.5 Jakie są refleksje dzieci na temat informacji w kontekście doniesień medialnych? 
 
Młodzież rozróżnia na płaszczyźnie doświadczeń między doświadczeniami  
pierwotnymi i wtórnymi. Hilde i Klaus doświadczają heterogeniczności uwarunko-
wanej migracją „w szkole, gdy biega po niej więcej dzieci i mówią innym językiem” 
(Hilde 1). Brak własnych codziennych doświadczeń podsumowuje Andreas, który 
mówi, że „przecież tylko z wiadomości można się czegoś dowiedzieć. Jak można 
się dowiedzieć czegoś na co dzień, gdy przecież większość dzieje się na granicach” 
(Andreas 40). Dla Christiana „wszędzie się o tym gada. To jest nam bardzo bliskie, 
przede wszystkim także rasistowskie napady na domy dla uchodźców u nas, w Lim-
burgerhof [gmina niezrzeszona w powiecie Rhein-Pfalz w pobliżu Ludwigshafen, 
L.S.]. […] kiedy to jest emitowane na całe Niemcy albo wstawione do internetu. 
Przede wszystkim, gdy dzieje się to we własnej wsi” (Christian 82-84). Andreas i 
Christian opisują w swoich objaśnieniach poza doświadczeniami z codzienności także 
odbiór informacji z wiadomości. Dla Tiny i Thorstena w doniesieniach medialnych  
zarysowuje się trend, „na początku bardzo często o tym donoszono, teraz jest tego 
stopniowo coraz mniej, ale to się wiąże z tym, że teraz jest porozumienie o uchodźcach 
z Turcją” (Thorsten 53). Wypowiedzi Thorstena pozwalają dostrzec pewną refleksję 
na temat odbieranych informacji. 

Ten krok wykonują niemal wszyscy respondenci. I tak Tamara podsumowuje, że 
media donosiły o czymś „jak zalew uchodźców, to co prawda ogólnikowa ocena, 
ale można to już zauważyć” (Tamara 1). Andreas opowiada o wiadomościach, w 
których pisano, „że Niemcy są zalewane” (Andreas 48). Uczennice i uczniowie 
odnotowują, że media nie zawsze neutralnie odzwierciedlają aktualną sytuację, 
lecz że dochodzi do dramatyzowania, które często idzie w parze z uogólnieniami. 
Christian stwierdza, „mimo że w wiadomościach zawsze chodzi o odosobnione 
przypadki, to robi się z nich wielką sprawę. Natomiast to, co pozytywne, najczęściej 
nie jest za bardzo ukazywane” (Christian 103,104). Młodzież ma skłonność do 
uogólnień, co wyraźnie widać w przypadku sześciu uczennic i uczniów. Głębia re-
f leksji wśród uczennic i uczniów po części jest wyraźnie różna. Thorsten mówi o 
młodzieży stosującej przemoc, „nie może tak być, co widać coraz częściej, że jacyś 
cudzoziemcy, a przede wszystkim młodzież, używają przemocy” (Thorsten 39). 
Klaus pozytywnie wyróżnia swojego kolegę – ucznia, kiedy mówi o braku szacunku  
młodzieży ze środowisk imigranckich wobec nauczycieli, ponieważ on „[…] przede  
wszystkim słucha nauczycieli. Także nauczycielek. To u nich nie jest takie  
oczywiste” (Klaus 23,24).

Przedstawione wyjaśnienia tylko z pewnymi ograniczeniami wskazują na zróżnicowane 
postrzeganie ludzi jako jednostek, w przeciwieństwie do dwóch uczniów, których  
refleksje są bardzo zróżnicowane. Jochen przytacza przykład nocy sylwestrowej w  
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Kolonii, która mogła mieć bardzo brzemienne konsekwencje dla wielu postronnych 
osób. „Jako przykład można podać też noc sylwestrową, to ze szkodą dla uchodźców, 
którzy rzeczywiście chcą tutaj coś osiągnąć i mają ochotę się tu dalej kształcić. Następnie 
być może zostaną pozbawieni tej szansy, bo inni uchodźcy używają przemocy. W ten 
sposób znowu uzyskujemy taki obraz uchodźcy, mimo że większość wcale taka nie 
jest i może chce się czegoś nauczyć” (Jochen 69-71). W tym miejscu należy podkreślić 
opisany przez Jochena zmieniony „obraz uchodźcy”, który jest nakładany jako  
kalka w postrzeganiu wszystkich. Podobny wniosek wyciąga też Christian i podkreśla 
tendencję do uogólnień, „[…] ale to mogą być także zupełnie inni ludzie z innych 
krajów, a nie uchodźcy. Na przykład ludzie z Europy, którzy się nieodpowiednio 
zachowują. A później są kojarzeni z uchodźcami” (Christian 115,116). 

Tilman Grammes (2010), profesor dydaktyki przedmiotów społecznych na Uniwer-
sytecie w Hamburgu, mówi w tym kontekście o iluzji homogeniczności, najczęstszym 
błędzie rozumowym w pedagogice demokracji, co odzwierciedla się w wypowiedziach 
uczennic i uczniów – jedynie Jochen i Christian wspominają w sposób zróżnicowany 
indywidualizm pojedynczych ludzi. Przykładowe wypowiedzi Magdy, Thorstena  
i Klausa wskazują na szeroko rozpowszechniony poza tymi wyjątkami błąd w  
rozumowaniu.

Gülcan mówi o – generalizowanym – strachu ludzi przed migrantkami i migran-
tami (uchodźcami) z określonych krajów i w ten sposób daje wyraz obawie, „z tego 
co słyszałem, niektórzy są niezadowoleni z tego, że tak wielu trafiło do Niemiec. 
Oni nie chcą więc, żeby tylu ich trafiało do Niemiec, ponieważ się boją. Nie można 
ufać każdej obcej osobie, przede wszystkim nie z tych krajów, z których oni teraz 
przyjeżdżają” (Gülcan 24,25). Obok Gülcan wypowiedzi trzech innych dziewcząt 
ukazują podobne wzorce argumentacyjne. Wypowiedź Hilde wskazuje na strach 
przed niechcianą zmianą, bo przecież „chodzi plotka, że nazwy świąt mają być zmi-
eniane, żeby się do nich dopasować” (Hilde 30,31). Opisanie swoich vis-à-vis jako 
„ich” potwierdza odrzucającą postawę Hilde. Natomiast w przypadku Tiny i Svenji 
obawy o przyszłość ukazują się w dziedzinie rynku pracy i rynku mieszkaniowego. 
„Z jednej strony społeczeństwo będzie mieć korzyści z wielu nowych pracowników, 
ale z drugiej strony będą też tacy, którzy nie dostaną zatrudnienia. Kolejny problem 
to na pewno także miejsce” (Svenja 25,26).

Szczególną konieczność własnych doświadczeń (pierwotnych) opisuje Jochen, który  
podsumowuje, „wtedy człowiek uzyskuje znowu zupełnie inny obraz, gdy można 
go zobaczyć i doświadczyć bezpośrednio, niż wtedy, gdy tylko w wiadomościach 
widzi się wielu ludzi, którzy uciekają i wtedy trudno sobie wyrobić osąd” (Jochen 
51,52). Poza Jochenem o swoich wrażeniach rozmyślają także Thorsten, Magda i 
Olga. Magda odnotowuje swoje doświadczenia z nauki o społeczeństwie, że tam 
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się dowiedziała, „że nie wszystkie obrazy, które są pokazywane w wiadomościach, 
się zgadzają. Często są chyba obrabiane w Photoshopie. Że obraz jest gorszy niż w 
rzeczywistości. Ale tego właśnie nie wiadomo, ponieważ nic się z tego nie można 
dowiedzieć” (Magda 26,27). Jochen konstatuje problematykę braku lub wypaczonych 
informacji dla lekcji, ponieważ mimo wielu doniesień nie jest „tak prosto o tym 
dyskutować, ponieważ brakuje ogólnej wiedzy, żeby się rozeznać, co tak naprawdę 
się dzieje. Nie byłem przecież tam na granicy. Słychać o tym, że uchodźcy rzucają 
jakoby kamieniami, być może z drugiej strony oni też prowokują” (Jochen 54-56). Nie 
ma neutralnej dyskusji na temat integracji na lekcjach, „na nauce o społeczeństwie 
była o tym mowa, że wielu uchodźców tutaj przyjeżdża i o związanej z tym sytuacji 
politycznej. Ale bezpośrednio na temat integracji, albo jak ich zintegrować, to raczej 
nie, tylko o problemach, które się pojawiają” (Jochen 21,22).

Podczas gdy niektóre uczennice i uczniowie zajmują się intensywnie tą tematyką, 
inni świadomie się od niej odwracają i się zamykają. Dennisa „już tak rzeczywiście 
powoli przestaje interesować to, co mówią politycy, ponieważ to jest tak, że ciągle 
słyszy się coś innego, nieustannie ludzie, którzy po części nie mają żadnego pojęcia, 
mówią mnóstwo głupot i czasami można sobie myśleć, że nie da się już na to patrzyć” 
(Dennis 46,47). Andreas Petrik (2010), profesor kształcenia obywatelskiego na  
Uniwersytecie Halle-Wittenberg, konstatuje, że „frustracja uczennic i uczniów nie 
wynika z niewłaściwego działania polityków, lecz z ich wygłaszanych na co dzień 
błędnych interpretacji” (Petrik, 2010, 245). Tamara stwierdza, „kiedy widzi się 
coś lub słyszy w telewizji, to najczęściej reakcja brzmi ›tylko nie to‹” (Tamara 11). 
Właściwe zainteresowanie polityką i aktualnymi wydarzeniami ustępuje świadomemu 
i przemyślanemu brakowi zainteresowania. Swoją niechęć do poruszania tego tematu 
w klasie tak wyrażają Gülcan i Hilde: „nawet gdy się o tym rozmawia w klasie, to 
ja tak naprawdę nie słucham” (Gülcan 28), „kiedy gada się o tym w klasie, to ja też 
słucham tak tylko z boku” (Hilde 34). Obydwie uczennice nie opisują początkowego 
zainteresowania, lecz wydają się z góry zamykać na dziedzinę polityki.

3.6 Analiza wyników  
 
Pojmowanie pojęcia integracji przez uczennice i uczniów pokazuje dwubarwny obraz 
między „integracją jako dopasowaniem” i „integracją jako przyłączaniem się”. Rozumi-
enie integracji jako przyłączania się przy bliższej obserwacji okazuje się jednak mało 
spójne. Nastolatkowie przeważnie postrzegają heterogeniczność jako normalność. 
Uczennice i uczniowie mówią w tym kontekście o „oczywistości” – o tym, że nie ma 
jakoby „żadnej różnicy” i że ich nowe współuczennice i współuczniowie są „całkiem 
normalni”. Jako wskaźniki udanej integracji uczennice i uczniowie podają uczenie 
się języka i związaną z tym możliwość porozumiewania się. Przyłączenie się soc-
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jalne ma przy tym dla młodzieży duże znaczenie. Dostrzegają oni jednak również 
trudności, które są powiązane z migracją do nowego kraju i wyraźnie je określają. 
Przedstawienia vis-à-vis wyjaśniły to, jakie kategorie występują w świadomości 
uczennic i uczniów. Szczególnie wyraźne jest odgraniczenie grupy „własnej” od 
„obcej”. Ref leksja na temat takich odgraniczeń i wykluczeń pojawia się jednak 
tylko u jednej uczennicy. Przy przedstawianiu swojej ref leksji na temat mediów 
niektórzy uczniowie podkreślają konieczność pierwotnych doświadczeń, nie można 
jednak ich zdaniem bezkrytycznie zaufać mediom. Pokazują one raczej tendencje 
do dramatyzowania, generalizowania i problematyzowania i dlatego zawsze należy 
je poddać głębszej ref leksji.

4. Wniosek i perspektywy

W ramach mojego badania w centrum uwagi jako zainteresowania badawcze stały 
wyobrażenia uczennic i uczniów na temat integracji. Wyjaśniane przez młodzież 
wyobrażenia zostały poddane interpretacji i udostępnione do analizy. Sformułowany 
na początku cel ukazania kwestii ogólnych w w zagadnieniach szczególnych był 
realizowany poprzez porównawczą analizę wypowiedzi uczniów i odniesienie się 
do teorii. 

Nakreślone przez uczennice i uczniów obrazy ich vis-à-vis wskazują konkretny  
kierunek. Młodzież w swoich wywodach okazuje się otwarta i pomocna, co  
odzwierciedla się w ich (szkolnych) działaniach. W swoich wypowiedziach w wielu 
miejscach stosowana jest przez nich mentalna kategoryzacja na grupę „własną” i 
„obcą”. W ramach „Otheringu” opisywany jeszcze werbalnie podział dokonuje się 
już w działaniu w opisach segregacji. 

Można tu podjąć zwerbalizowaną przez jedną uczennicę myśl o wspólnych projektach 
służących lepszemu poznaniu się. Petrik (2013) mówi o konfrontacjach z osobami 
myślącymi inaczej, uczennica o współpracy osób o podobnych zapatrywaniach, w 
obydwóch przypadkach wspólny jest aspekt spotkania. Te spotkania należy przygotować 
dydaktycznie, asystować im i odpowiednio je podsumować, aby zadbać o możliwość 
zadrażnień. Jako impulsy do refleksji dla nauczycieli Andrea Lanfranchi (2008, 249), 
profesor zajmujący się głównie badaniem migracji i integracji w Szkole Wyższej w 
Zurychu, zadaje następujące pytania:

• Na ile stereotypy, uprzedzenia i etnocentryzm utrudniają spotkanie z ›obcymi‹? 

• Jak spotkać się z ludźmi, których myślenie, odczuwanie, działanie opierają się 
na innych podstawach społeczno-kulturowych niż te, do których przywykłem/
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przywykłam na bazie mojej socjalizacji? 

• Jak powstaje strach przed ›obcymi‹, kiedy może się przerodzić w ksenofobię?

Spotkania można aranżować na różnych poziomach świadomości: 

• mogą się odbywać jako „świadome” ekskursje z priorytetami tematycznymi, 
jak np. polityka, sport, religia, i obejmować przykładowo wizytę w organizacji 
imigrantek/imigrantów i rozmowy z członkami i osobami odpowiedzialnymi 

• jako „nieświadome” spotkanie we wspólnych projektach, jak zazielenienie  
podwórza szkolnego, podczas których (heterogeniczne) grupy z różnych  
(szkolnych) kontekstów spotykają się ze sobą i wspólnie pracują. 

Następująca po tym refleksja powinna przyjrzeć się myśleniu, odczuwaniu i działaniu 
uczennic i uczniów w kontekście spotkania heterogenicznego, podkreślić to, co  
pozytywne, i naświetlić możliwe problemy i przeszkody w interakcjach. Jednak  
nadmierne oczekiwania należy od razu stonować. Spontaniczne i jednorazowe działania 
mijają się z celem polegającym na uzyskaniu trwałej zmiany nastawienia. Tę opinię 
podzielają również uczennice i uczniowie; Magda mówi przykładowo o tym, „czym 
więcej czasu się z nimi spędza, tym bardziej poprawia się stosunek. Czas na pewno 
odgrywa przy tym dużą rolę” (Magda 15).

Uznanie (społeczne) heterogeniczności i pojmowanie jej jako zasobu oferuje szansę 
doświadczania przynależności i partycypacji społecznej (por. Holzbrecher, 357). W 
kontekście szkoły szacunek implikuje nie tylko „branie względu na specyficzne formy 
językowe i styl życia” uczennic i uczniów, „lecz także oferowanie im odpowiednich 
wyzwań i wsparcia, tak aby mogli doświadczyć samych siebie jako osób skutecznych, 
zdolnych do aktywnej partycypacji w społeczeństwie” (tamże).

Branie pod uwagę różnorodności w obrębie klasy i związana z tym próba sprostania 
wszystkim uczennicom i uczniom implikuje także podjęcie tematu i przedyskutowanie  
różnych możliwości partycypacji młodzieży w obrębie klasy, szkoły, ale także na 
szczeblu federalnym. Studium pokazało, że uczennice i uczniowie są całkowicie 
świadomi występujących problemów i wyzwań, potrafią określić aktualne deficyty 
jak początkowe wyzwanie w postaci języka, ale również uregulowania struktu-
ralne i samodzielnie wypracować koncepcje rozwiązań, jak powinien to ukazać 
następujący przykład.

W ramach badania zostały przedstawione różne szkoły z ich modelami integracyjnymi. 
Wspólne było uregulowanie polegające na intensywnych zajęciach wyrównawczych 
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z języka w godzinach przedpołudniowych z późniejszym włączaniem młodzieży do 
regularnych klas. Uczennice i uczniowie konstatują brak możliwości komunikacji i 
integracji na podstawie tego działania strukturalnego. Jako miejsce wymiany tylko 
trzech uczniów wymienia podwórze szkolne, na którym uczennice i uczniowie 
spotykają się podczas przerw i razem rozmawiają, śmieją się i bawią. Natomiast 
segregujące uregulowanie dotyczące kursu językowego w Gimnazjum im. Maxa 
Plancka w Ludwigshafen uniemożliwia wymianę. Można by ten temat poruszyć na 
lekcjach z nauczycielem i przekazać dyrekcji szkoły jako impuls do przemyślenia. 
Uczennice i uczniowie mogliby w ten sposób partycypować w decyzjach na szczeblu 
szkoły i rozwijać (polityczne) kompetencje do działania. 

Refleksja nastolatków dotycząca działania ich nauczycieli w związku z zadaniami 
integracyjnymi jest bardzo zróżnicowana. Podczas gdy dwie uczennice uważają, 
że ich nauczyciel jest nieprzychylny, jedna nauczycielka wydaje się prezentować 
otwarte zainteresowanie i pojmować heterogeniczność jako zasoby dydaktyczne i 
pedagogiczne. Uczennica jest postrzegana i respektowana jako osobowość, jej język 
ojczysty jest rozumiany jako wielka trudność w uczeniu się języka przez uczennice 
i uczniów. Wymagane jest dalsze zaangażowanie, aby umożliwić udaną integrację, 
szacunek oznacza „ostatecznie także postrzeganie dzieci i młodzieży z historią imi-
gracji zarówno w ich własnych interpretacjach, jak również tworzenie kontekstów, 
aby przeciwdziałać tendencjom samoetnizacji i zamykania się na świat zewnętrzny” 
(Holzbrecher, 2014, 358).

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arkadiusz Dziura
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Matthias Busch

Odkrywanie regionów przygranicznych –  
dydaktyczne podstawy wycieczek  
w transnarodowej pracy edukacyjnej1

Należy ludzi, ile to możliwe, uczyć mądrości nie z książek, lecz z nieba, ziemi, dębów i 
buków, tj. poznawać i badać same rzeczy, a nie tylko cudze spostrzeżenia i świadectwa, 
dotyczące tych rzeczy. (Comenius 1657)

1. Rola wycieczek w procesie kształcenia 

Od stuleci wycieczki uważa się za bardzo efektywną formę uczenia się. Już w czasach 
antycznych przypisywano wycieczkom olbrzymią wartość edukacyjną jako interesującej 
formie konfrontacji ze światem i własnym ja. Wędrówki, zwiedzanie zakładów 
przemysłowych, wizyty w sądzie czy obserwacje przyrodnicze to powszechne typy 
sytuacji edukacyjnych, które od początku XX wieku są częstym tematem rozważań 
dydaktyków (por. m.in. Busch 2016; Sauerborn/Brühne 2010; Klein 2010; Hopfgart-
ner/Weissel 2002). W przeciwieństwie do nauki „z drugiej ręki” – w klasie podczas 
wykładu nauczyciela, z podręcznika czy filmu edukacyjnego – bezpośrednie spotkanie 
z rzeczywistością zapewnia autentyczność i bezpośredniość, które otwierają możliwość 
intensywnej i efektywnej nauki. Podczas takiego wyjątkowego spotkania można w 
pełni dotrzeć do uczących się osób. Uczniowie mają możliwość aktywnego, niczym 
niezmąconego odkrywania świata, nierzadko zamkniętego przed nimi ze względu 
na społeczne i regionalne ograniczenia.

Jednak samo opuszczenie murów szkolnych nie jest jeszcze gwarancją produktywnego 
procesu uczenia się. Aby szanse edukacyjne wycieczki mogły zostać w pełni wykor-
zystane, niezbędne jest, poza dokładnym opracowaniem fazy wstępnej i końcowej, 
także świadome zaplanowanie samego przebiegu wycieczki na miejscu docelowym. 
Jeśli zwiedzanie zakładu pracy ograniczy się tylko do wykładu jednego z pracowników, 
to w niewielkim stopniu wpłynie to na mający miejsce proces dydaktyczny, nawet 
jeśli reakcja na końcowe „Czy są jakieś pytania?” nie będzie niczym innym jak tylko 
kłopotliwą ciszą. Uczniowie pozostaną pasywni, zależni w swoich obserwacjach od 
punktu widzenia innych, a swój własny, kierowany zainteresowaniami stosunek do 
rzeczywistości tego zakładu ukształtują tylko w sposób fragmentaryczny. Co zo-

1 Pierwsza wersja niniejszego artykułu została opublikowana w Busch/Lis/Müller 2012.
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baczyli i czego się nauczyli będzie kwestią otwartą. Często rzeczywistość nie jest 
wynikiem na pozór „bezpośredniej” obserwacji. Postrzeganie i ocena rzeczywistości 
są nie tylko subiektywne, ale także uwarunkowane kulturowo. Dopiero znajomość 
struktur, reguł i związków kryjących się za „widoczną” rzeczywistością umożliwia 
sensowne spojrzenie i właściwą interpretację. Bez nich wycieczka może przynieść 
skutek odwrotny do zamierzonego; zakorzenione uprzedzenia i błędne rozumienie 
niektórych zjawisk zostaną jeszcze mocniej utrwalone zamiast osłabione. Ucznio-
wie odwiedzający np. Bundestag mogliby odnieść mylne wrażenie, widząc wiele 
pustych miejsc w parlamencie. Nasuwa się pytanie, czy ta obserwacja wzmocni ich 
przekonanie o „leniwych” politykach, czy w sposób produktywny przyczyni się do 
zrozumienia – trudnego jeszcze dla nich – znaczenia „obrad parlamentarnych” i czy 
będzie jednocześnie wyznacznikiem sukcesu lub porażki w realizacji celu wycieczki.

W dalszej części artykułu zostanie nakreślone, jak planować i organizować efektywne 
wycieczki dydaktyczne, zwłaszcza w transgranicznej perspektywie wspólnej Europy.

2. Podstawy dydaktyczne  
 
Wycieczki stanowią ważny filar procesu kształcenia w zakresie nauk historyczno-
politycznych (por. m.in. Ackermann 1988; Lange 2006), ekologii, techniki, prak-
tycznej nauki zawodu (por. Schmitz 2011; Dühlmeier 2008), nauk przyrodniczych 
(por. Klaes 2008) oraz sztuki, nauki języków obcych czy literatury (por. Kopfermann 
2000; Gehring/Michler 2011; Bähr 2007). 

Niezależnie od przedmiotu wycieczkę można zdefiniować jako  

ograniczoną czasowo formę zajęć, podczas której po dokładnym (teoretycznym) zapoznaniu się z przedmi-
otem zajęć, uczniowie badają w terenie możliwie samodzielnie dany temat, mając na względzie osiągnięcie 
zaplanowanego celu, pracując w małych grupach pod okiem nauczyciela pełniącego rolę doradczą i stosując 
przy tym metody i instrumenty badawcze. (Brameier 1985, tłum. z niem. J. Kic-Drgas)

Ta forma kształcenia „na miejscu” w idealnym wypadku charakteryzuje się  
zorientowaniem na ucznia, jego działanie i stosowane metody.

2.1 Zorientowanie na podmiot procesu kształcenia  
 
W świetle nowoczesnych teorii dydaktycznych uczenie się postrzegane jest jako 
subiektywny proces konstrukcji, co odpowiada założeniom psychologii rozwojowej 
m.in. Piageta i Wygotskiego. Piaget opisuje w swojej teorii poznawczej, że uczący się 
rozwijają w sposób samostanowiący, na podstawie konfrontacji ze światem, system 
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kognitywnych struktur. Rzeczywistość nie jest przedmiotem obiektywnego pozna-
nia, lecz jest postrzegana i interpretowana na podstawie indywidualnych i społecznie 
ukształtowanych wzorców. Posiadana wiedza, a także adekwatne do sytuacji postrze-
ganie, stan emocjonalny i refleksyjne przetwarzanie wpływają na odbiór otaczającego 
świata. Postrzegana rzeczywistość jest względna, zależna od socjokulturowych 
i indywidualnych uwarunkowań każdego obserwatora. Konstrukcja rzeczywistości, 
ograniczana jednak zawsze ramami czasowymi, jest zatem prowizoryczna.

Ta forma poznania ma wpływ na kształtowanie procesów dydaktycznych. Jeśli 
rzeczywistość nie może być poznawana w ten sposób, a jest jedynie wynikiem kons-
trukcji w sensie społecznym czy indywidualnym, wówczas sam proces konstruowania 
własnego podejścia do rzeczywistości musi stać się przedmiotem zajęć dydaktycz-
nych. Wiedza nie może być „przekazywana”, a jedynie pobudzana poprzez impulsy 
z zewnątrz. Zamiast instrukcji proces uczenia się wymaga stworzenia warunków 
do uczenia się, które prowadzą do samodzielnej akwizycji wiedzy. To oznacza, że w 
trakcie wycieczki uczący się stają się konstruktorami własnego procesu uczenia się 
(por. Reiche 2009). Każdy z nich musi dowiedzieć się, jak samodzielnie obserwować 
rzeczywistość i analizować własne spostrzeżenia. Indywidualne zetknięcie się z danym 
miejscem umożliwia przypisanie znaczenia i rozwój subiektywnego wartościowania 
(por. Dickel 2006). Swoboda samodzielnego odkrywania jest podstawą poznania 
i samodzielnego budowania sensu. Zorientowana na podmiot procesu kształcenia, 
oparta na konstruktywizmie dydaktyka związana z wycieczkami otwiera możliwości 
samodzielnego uczenia się i wspiera jednocześnie różne metody poznania. Należy 
wymienić tu np. polecenia wykorzystujące wszystkie zmysły, które mają przygotować 
uczniów do świadomego słuchania, patrzenia, wyczuwania i wąchania badanej 
rzeczywistości, aby stworzyć w ten sposób jeszcze pełniejszy jej obraz. 

W postmodernistycznym, demokratycznym społeczeństwie ustalenie jednej wiążącej 
perspektywy dla zajęć dydaktycznych jest zarazem niemożliwe i nieuzasadnione. 
Kontrowersyjne społecznie aspekty celu wycieczki muszą dać się uczącym poznać 
poprzez właściwą zmianę perspektywy. Uczący się różnią się między sobą, dlatego 
też ich indywidualne oczekiwania i doświadczenia powinny być uwzględnione w 
procesie uczenia się. Sytuacja rodzinna, czynniki socjokulturowe uwarunkowane 
przez pochodzenie, doświadczenia – zarówno te związane z procesem uczenia się, 
jak i te dotyczące dnia codziennego – wpływają na zróżnicowanie (heterogeniczność) 
grupy, która z kolei nie tylko wyznacza konieczność wprowadzenia indywidualizacji 
procesu kształcenia, ale także przyczynia się w dużym stopniu do wzbogacenia tego 
procesu. Różnorodność punktów widzenia musi być podkreślana podczas zajęć i 
powinna stać się okazją do porównań i dyskusji.
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Uczący się powinni nie tylko umieć przyjąć różne perspektywy, ale także rozumieć, na czym polega korzyść 
wynikająca ze zróżnicowania tych perspektyw. Muszą się jasno dowiedzieć, gdzie i jak ich własny punkt 
widzenia będzie wzbogacony przez innych. (Reiche 2009: 42, tłum. z niem. J.Kic-Drgas

Aby umożliwić uczącym się indywidualny dostęp do miejsca wycieczki, należy podzielić 
działania na trzy obszary (por. m.in. Dickel 2006; Böing/Sachs 2007). Krótko przed lub 
po przybyciu do celu wycieczki powinno się przeprowadzić ćwiczenia wprowadzające 
(pre-discovering activity), podczas których uczący się mogą np. przedstawić swoje 
oczekiwania i nastawić się na czekające na nich zadania. W ten sposób aktywują 
już posiadaną wiedzę na dany temat oraz dokumentują pierwsze wrażenia i stawiają 
pierwsze pytania. Po właściwej części wycieczki (while-discovering activity), podczas 
której realizowane są jej główne cele, następują ćwiczenia podsumowujące (postdis-
covering activity). Ten ostatni etap sprzyja wybrzmieniu przeprowadzonych badań i 
formułowaniu pierwszych wniosków. Faza końcowa może mieć formę rozmowy na 
plenum, podczas której uczestnicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i porównują 
poglądy przed i po wycieczce. W ten sposób werbalizują nie tylko własną drogę do 
poznania określonych treści, ale także zostają skonfrontowani na miejscu z różnymi 
ocenami i punktami widzenia innych uczestników wycieczki, do których mogą się 
ustosunkować.

Konsekwencją zorientowania na podmiot jest zorientowanie na działanie.

2.2 Zorientowanie na działanie  
 
Od lat 80. XX wieku zorientowanie na działanie cieszy się dużą popularnością w 
dydaktyce. Temu „zwycięskiemu marszowi” (Breit 1998: 113) nie zaszkodził fakt, że 
pojęcie to jest „rodzajem zbiorczego określenia na różne rozwiązania metodyczne” 
(Gudjons 1997: 10, tłum. z niem. J. Kic-Drgas). Wszystkie próby jego zdefiniowania 
łączy rozumienie zorientowania na działanie jako całościowego, aktywizującego 
uczniów procesu uczenia się, który stoi w opozycji do zajęć teoretycznych skoncen-
trowanych wokół osoby nauczyciela. Początki uczenia się za pomocą „głowy, serca 
i rąk” (różnych zmysłów – przyp. tłum.) sięgają XVII i XVIII wieku i nawiązują 
do nazwisk, takich jak Comenius, Rousseau i Pestalozzi. Nowsze teorie mają swoje 
korzenie w pragmatyzmie Johna Deweya – określanego w skrócie jako learning by 
doing – oraz w koncepcjach edukacji progresywistycznej z początku XX wieku, re-
prezentowanej m.in. przez Nowe Wychowanie w Polsce lub Georga Kerschensteinera 
w Niemczech.

Zorientowanie na działanie aktywizuje uczniów i zachęca ich do podejmowania własnej 
inicjatywy, podczas gdy nauczycielom przypisuje rolę wspierającą i towarzyszącą 
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w procesie uczenia się. Praca projektowa, przygotowanie produktu końcowego, 
etapy swobodnej pracy i współpraca w grupie to główne cechy opisywanej metody. 
Ze zorientowaniem na działanie często związane są oczekiwania rozwoju, w równej 
mierze, kompetencji społecznych i indywidualnych, jak i umiejętności rozwiązywania 
problemów, kojarzenia faktów czy posługiwania się wiedzą fachową (por. m.in. 
Klippert 2001).

W odniesieniu do planowania wycieczki zorientowanie na działanie oznacza wybór 
form pracy, które będą ukierunkowywały aktywność uczącego się na dany cel. Ankiety, 
przygotowywanie szkiców bądź obrazków lub zadania problemowe świetnie się do tego 
nadają. Zagadki muszą zostać rozwiązane, prezentacje przygotowane, a eksperymenty 
przeprowadzone na miejscu. Uczący się mogą szacować, mierzyć albo fotografować, 
aby zapewnić sobie lepszy dostęp do przedmiotów badań. Różne formy pracy, takie 
jak praca indywidualna, praca w parach lub praca w grupie, są charakterystyczne dla 
wycieczki. Dobrze, gdy uczący się w aktywny sposób biorą udział w wyborze celów 
i treści wycieczki oraz metod badawczych stosowanych w jej trakcie, aby zwiększać 
odpowiedzialność osobistą i rozwijać umiejętność osądu sytuacji.

Krytycy słusznie zauważyli niebezpieczeństwo przekształcenia się zorientowania 
na działanie w akcjonizm, gdy różne formy i metody wybierane są tylko po to, 
aby zapewnić urozmaicenie, jednak bez głębszej analizy celowości ich zastosowania. 
Właśnie dlatego dużą pomocą przy właściwym planowaniu i organizacji efektywnej 
wycieczki dydaktycznej jest zorientowanie na metodę.

2.3 Zorientowanie na metodę

Aby zapobiec sytuacji, w której formy pracy typowe dla wycieczki dydaktycznej zostaną 
ograniczone tylko do urozmaiconej „igraszki”, niezbędna jest świadoma analiza metod 
badawczych służących do poznawania świata. Metody muszą być spójne z postawiony-
mi celami oraz przedmiotami badań odbywających się w ramach wycieczki i powinny 
zostać omówione z uczniami. 

Zbieraniu danych służą metody, które uczniowie mogą stosować w uproszczonej formie 
w trakcie zajęć szkolnych. W tym kontekście można wyróżnić obserwację, ankietę, 
analizę treści i eksperyment (zob. Rys. 1). W zależności od przedmiotu i zadanych 
pytań można przy pomocy poniższej systematyki wybrać właściwą metodę badawczą. 
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Rys. 1: Spektrum metod stosowanych w trakcie wycieczek dydaktycznych

Znajomość tzw. cyklu badawczego może być pomocna przy strukturyzowaniu pos-
zczególnych faz wycieczki, ponieważ stanowi podstawę potwierdzonego naukowo, 
logicznego podziału jej przebiegu (zob. Rys. 2). Po lekcji rodzą się pytania i hipotezy. 
Podczas fazy wstępnej mają miejsce przygotowania do wycieczki, ustalenie celu wycie-
czki i wybór metod badawczych. Niezbędne materiały, takie jak ankiety, mapy i inne, 
mogą być wspólnie sporządzone podczas zajęć lekcyjnych. To samo dotyczy także 
przydzielania zadań do wykonania w taki sposób, aby uczniowie podczas wycieczki 
poza teren szkoły mogli podjąć samodzielne badania. Zebrane dane są następnie 
analizowane i prezentowane w trakcie zajęć. Tak oto pierwsze prace badawcze mogą 
być propedeutycznie wprowadzone i ćwiczone podczas zajęć szkolnych. 

Choć cykl badawczy może się wydawać bardzo wymagający, można go przeprowadzić 
w uproszczonej wersji już na etapie szkoły podstawowej lub gimnazjum. Podczas zajęć 
z ekonomii uczniowie np. analizują, ile pieniędzy jest potrzebnych w ciągu miesiąca 
(fomułowanie pytania). Następnie zastanawiają się, jakie kroki należy podjąć, aby 
odpowiedzieć na postawione pytanie (planowanie). Po podziale pracy uczniowie 
przeprowadzają po południu wywiad z rodzicami, sprawdzają ceny w supermarke-
tach, szukają informacji w Internecie (zbieranie danych). Podczas następnych zajęć 
zestawiają, porównują i prezentują zebrane wyniki (analiza). W trakcie zajęć jednej 
z koncepcji dydaktycznych zaplanowanych w ramach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli „Terra Transoderana” (por. Busch/Lis/Müller 2012; także Lis w niniejszej 
publikacji) uczniowie szkoły podstawowej badają motywację wyjazdu na wycieczkę 
do sąsiadującego kraju (formułowanie pytania). W związku z tym konstruują ankietę 
(planowanie) i proszą napotkanych podczas wycieczki koleją podróżnych o jej 
wypełnienie (zbieranie danych), aby wreszcie zanalizować uzyskane dane (analiza).

BEISPIELE METHODENORIENTIERTER EXKURSION

Beobachtung Befragung Inhaltsanalyse Experiment

Schüler beobachten 
Tiere in ihrer natürlichen 
Umgebung oder besu-
chen eine Gerichtsver-
handlung .

Schüler befragen Ex-
perten oder führen eine 
Umfrage zum Kaufver-
halten im Supermarkt 
durch .

Schüler analysieren und 
fotografieren die Archi-
tektur des Parlaments-
gebäudes, vermessen 
ein Gelände oder neh-
men Wasserproben aus 
einem Gewässer .

Schüler inszenieren eine 
Pöbelei in der Fußgän-
gerzone und beobach-
ten die Reaktionen der 
Passanten .



165

 

 
 

Rys. 2: Cykl badawczy

3. Znaczenie wycieczek transgranicznych w koncepcji Europy Regionów 
 
Odkrywanie nieznanego to od czasów antycznych sprawdzająca się metoda kształcenia. 
W dużej mierze jest to możliwość poznania tego, co własne przez konfrontację z tym, 
co nieznane, co również zostało stosunkowo wcześnie docenione przez dydaktyków 
(por. Ciupke 2006; Glaubitz 1997).

Szczególnie w dobie globalizacji i integracji europejskiej międzykulturowe poznanie 
innych odgrywa niezwykle ważną rolę. Europa nie może pozostać abstrakcyjną 
koncepcją, lecz należy uczynić ją namacalną w życiu codziennym. To jest właśnie 
głównym zadaniem aktualnego kształcenia proeuropejskiego określanego przez 
europolityka Jacques’a Delorsa jako „metoda zazębiania się” (niem. Methode der 
Verzahnung) (por. Grammes 2009). Oznacza to wkroczenie na drogę europejskiego 
porozumienia, zwłaszcza, gdy uczniowie odczuwają współpracę („zazębianie się”) 
państw jako część ich własnej codzienności. Regiony przygraniczne tworzą w tym 
względzie szczególne szanse. Kraj sąsiadujący można postrzegać na co dzień jako 
obszar kulturowy, gospodarczy i edukacyjny, a wszelkie uprzedzenia narodowe i 
przypuszczenia mogą podlegać refleksji i rozwianiu w obliczu bezpośrednich spotkań.

Fragestellung

PlanungAuswertung 

Datenerhebung
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Rys. 3: Postrzeganie przez uczniów rodzimego regionu przygranicznego.

Jak dalece wielu uczących się, mieszkających przecież w europejskich regionach 
przygranicznych, jest socjalizowanych nadal w obrębie granic państwowych, pokazuje 
sytuacja, w której uczniowie zostali poproszeni o narysowanie mapki obrazującej 
ważne dla nich miejsca w regionie oraz te, które często odwiedzają. Rys. 3 przedstawia 
rysunek ucznia klasy piątej z Kraju Saary, który naszkicował swoją okolicę. Wyraźnie 
widoczne jest, że kraje ościenne Francja i Luksemburg zostały zaznaczone w sposób 
marginalny. Jedynym powiązaniem z sąsiadującym krajem jest stacja benzynowa 
znajdująca się po drugiej stronie Mozeli2 (tu: „Rein”), na której przypuszczalnie 
tankują rodzice ucznia ze względu na korzystniejszą cenę paliwa. Koncepcja Europy 
Regionów pozostaje tu jedynie abstrakcyjnym fenomenem, niezwiązanym z osobistymi 
doświadczeniami (por. Matzdorf w niniejszej publikacji).

Wycieczki szkolne do kraju sąsiedniego mogą pomóc sąsiadom lepiej zrozumieć się 
nawzajem. Wędrówka zakończona na basenie po drugiej stronie granicy, wyciecz-
ki pogłębiające wiedzę fachową, międzyszkolna współpraca, na którą składają się 
wspólne mecze piłki nożnej lub wspólne projekty zajęć, to szeroka gama możliwości 
poznania sąsiedniego kraju, co wspiera proces wspomnianego „zazębiania się” w życiu 

1 Rzeka płynąca przez Francję, Niemcy i Luksemburg – przyp. tłum.
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codziennym i może być doświadczane indywidualnie, w sposób charakterystyczny 
dla idei europejskiej.

Często leżące tuż po drugiej stronie granicy cele wycieczek są bliższe i stosowniejsze 
do poruszanych na zajęciach tematów niż te krajowe. Teatr, kino, muzeum, miejsce 
pamięci, zakład produkcyjny, supermarket czy park narodowy mogą znaleźć się 
w programie wycieczki. Właśnie w polsko-niemieckim regionie przygranicznym 
zlokalizowane są liczne cele wycieczkowe o podwójnym znaczeniu historycznym. 
Umożliwiają one poszukiwanie własnych śladów w obcym kraju. Ich zróżnicowana 
symbolika narodowa i znaczenie mogą stać się przedmiotem refleksji, także podczas 
bilateralnych projektów edukacyjnych.

Wycieczki rozwijające wiedzę specjalistyczną w regionach przygranicznych związane 
są zawsze z kwestiami międzykulturowymi, a te z kolei są niezbędnym warunkiem 
rozwijania efektywnych procesów uczenia się.

4. Perspektywy  
 
Wycieczki transgraniczne stanowią jeszcze stosunkowo rzadko wykorzystywaną 
możliwość wzbogacania wiedzy specjalistycznej treściami międzykulturowymi 
przez pobyt w autentycznych miejscach. W Unii Europejskiej zwiększa się znacze-
nie regionów przygranicznych jako lokalnych obszarów gospodarczych, obszarów 
oferujących miejsca pracy i obszarów kulturowej różnorodności, zatem także kontak-
tom międzynarodowym należy przypisać istotną wartość edukacyjną. Te kontakty 
przygotowują uczniów do życia w „Europie Regionów”.

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Joanna Kic-Drgas
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Nikolaus Teichmüller

Przezwyciężać granice – pilnować granic:  
Interkulturowe spotkanie między aktywacją 
a przeciążeniem . Pedagogika umożliwiania .

1. Wstęp   
 
Spojrzenie na tradycyjne i aktualne przedstawianie pojęcia kultury pokazuje rozgałęzione i 
wielowarstwowe pole i jedno pojęcie, które – jeśli nawet jest różnorodnie stosowane w prak-
tyce – jest dalekie od opisu czegoś, co daje się dokładnie określić. Mowa jest tu o „[…] jakiejś 
złożonej całości, która obejmuje wiedzę, przekonania, sztukę, prawo, moralność, tradycję 
i każdą inną umiejętność i przyzwyczajenie […]” (Tylor 1871, 1); o kulturze jako zjawisku 
zbiorowym (por. Hofstede 1980, 19), które obejmuje „[…] wartości, normy, instytucje i spo-
soby myślenia […]” (Huntington 1996, 51). Kultura to tym samym „[…] uniwersalny, ale 
dla społeczeństwa, organizacji i grupy bardzo typowy system orientacji […, który] [jest, …] 
tworzony z charakterystycznych symboli i przekazywany w danym społeczeństwie, [wpływa] 
na postrzeganie, myślenie, wartości i działanie wszystkich członków i […] [definiuje] ich 
przynależność do społeczeństwa” (Thomas 1993, 380). Tak pojemne pojęcie może być wy-
korzystane dla poparcia wielu wzorców argumentacyjnych. A zatem nie dziwi specjalnie to, 
że pojęcie kultury w ostatnim czasie często służy do uzasadniania nacjonalistycznego prag-
matyzmu. Mówi się o wymagającej ochrony kulturze dominującej i o upadku własnej kultury.
To, co można było wyczytać z powyżej cytowanych fragmentów, to troska o utratę własnej 
tożsamości na wypadek, gdyby to tak obszerne dobro kultury zostało zaatakowane. Kultu-
rowy agresor w takiej interpretacji może być dowolnie wymieniany, ale zawsze odnosi się do 
czegoś zewnętrznego, co da się społecznie wykluczyć i w jakiś sposób zidentyfikować. Tutaj 
znajduje się punkt przecięcia między pojęciem kultury a jego możliwym wykluczającym i 
rasistowskim zastosowaniem. Niniejszy artykuł próbuje ten punkt przecięcia zdemaskować 
i znaleźć inną możliwą interpretację koncepcji kultury, która może być stosowana w spot-
kaniach interkulturowych.
Kiedy Alois Moosmüller (2004) mówi o tym, że „Kultury […] są żywymi sieciami komuni-
kacyjnymi, które się nieustannie zmieniają (podczas gdy w kontekście międzynarodowym w 
pewnym stopniu pojawiają się tylko w stanie zamrożenia)” (62), to opisuje zjawisko, które po-
jawia się w międzynarodowych spotkaniach młodzieży aż nadto wyraźnie i stanowi przedmiot 
operacji prowadzonych z zastosowaniem najróżniejszych podejść metodycznych. Jak ma to 
zostać ukazane poniżej, te „stany zamrożenia” z mojego punktu widzenia należy zawdzięczać 
nie tylko kulturowej, lecz również czysto indywidualnej kondycji osób uczestniczących w 
spotkaniach i o tyle niektóre podejścia pomijają te indywidualne diagnozy, kwestionują je 
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albo bagatelizują efekt, jaki takie pomijanie może przynieść. 

Argument brzmi tak, że pojęcie kultury jest obecnie wykorzystywane w sposób mniej opi-
sowy i odnoszący się do zastosowania, lecz przyjmuje raczej funkcję pewnego rodzaju stra-
tegii obronnej. I tak „kulturowa grupa […] podkreśla inność względem innych, aby w ten 
sposób wzmocnić swoją tożsamość” (tamże). To zjawisko zostaje przeze mnie opisane poniżej 
jako tarcza kulturowa. Kiedy Edward Hall (1959) mówi: „Culture hides much more than it 
reveals, and strangely enough what it hides, it hides most effectively from its own partici-
pants” (29), to opisuje dokładnie taką tarczę kulturową, która przybiera najróżniejsze funk-
cje i zawsze działa wielowarstwowo.1
 
 
2. Kultura jako indywidualne pole działania (negocjacji)  
 
Funkcje tarczy kulturowej:  
 
Funkcja tarczy kulturowej polega z jednej strony na „chowaniu się”. Wysoko trzymam tarczę 
kulturową, aby stworzyć pewien rodzaj przestrzeni chronionej, która mnie zabezpieczy przed 
konfrontacją i zmianą. Przyczyną tego jest dość często strach przez zmianą i niepewnością. 
Zarówno wewnątrz (także nieświadomie), jak również na zewnątrz, w grupie rówieśniczej, 
w – załóżmy – sytuacji społecznej, w której ktoś się znajduje i w danej grupie, którą sobie 
wybieramy – czy to aktywnie, czy też biernie.

Tutaj mówi się już o drugiej ważnej funkcji tarczy kulturowej. W tym zarówno wewnętrznym, 
jak i zewnętrznym procesie odgraniczania się powstaje – jeśli nawet krucha – to jednak ustalona 
poprzez dogmaty i atrybucje postawa i forma (re-)prezentacji. Należy ją opisać wewnętrznie 
jako powstanie postawy, która zarówno świadomie, jak i nieświadomie steruje osobą w jej 
postępowaniu w sytuacjach codziennych, jak i niestandardowych. Na zewnątrz, a szczegól-
nie w zachowaniu w grupie, można to odczytać w powstawaniu symboliki, wykluczających 
wzorców zachowania i nieprzychylnych aktów mowy. 

To właśnie przez to tarcza kulturowa jest po trzecie używana także do tego, by dopuścić 
„identyfikowanie się” z określonymi nurtami, wzorcami interpretacyjnymi i postawami. 
Identyfikacja jest przy tym określana zarówno przez emocje, jak i staje się mechanizmem 
określającym kulturowo. Sytuacje społeczne wywołują radość, fascynację, sympatię itd., budują 
strach, poczucie słabości lub niepewność. To, jak przeżyta sytuacja mnie kształtuje, zależy 
1 Zawarte w niniejszym rozdziale przemyślenia dotyczące pojęcia kultury bazują częściowo na materiałach 

dydaktycznych autorstwa Cecylii Ignar, Marty Janachowskiej-Budych i Tomasza Lisa, którym dziękuję za 
rozmowy i dyskusje.
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zatem fundamentalnie od mojej indywidualnej predyspozycji. Emocjonalne przetwarzanie 
wpływów sytuacyjnych na pojedynczego człowieka może przy tym prowadzić do więzi lub 
wykluczenia, asocjacji, współdziałania lub odmowy i izolacji. Te mechanizmy wchodzą 
zasadniczo w procesy tworzenia się grupy i współokreślają ją w wielu warstwach.

Po czwarte, tarcza kulturowa ma funkcję centralną dla jednostki polegającą na uzyskaniu i 
utrzymywaniu bezpieczeństwa. To kognitywne eksportowanie procesów, które właściwie nie 
byłyby konieczne do wspólnego życia na świecie, tworzy dlatego w coraz bardziej złożonym 
świecie możliwość pomijania całych zakresów tematycznych i kompleksów pojęciowych, 
unikania zajmowania się sporami i różnicami i wyjaśniania niejako z góry legitymizacji dla 
własnej postawy. 

Tarcze kulturowe trafiają na siebie; spotykają się:  
 
Jednostki potrzebują podstawowego komponentu bezpieczeństwa, aby kształtować codzienne 
i nowe sytuacje w sposób dla siebie akceptowalny. Dlatego chodzi tu w mniejszym stopniu 
o to demonizowanie systemu kognitywno-strukturalnego, jakim jest tarcza kulturowa, a 
bardziej o to, żeby uznać możliwości, które z niego wypływają i sprawić, by nadawały się do 
produktywnego wykorzystania w pracy edukacyjnej.

Można chyba zakładać to, że tarcze kulturowe mają funkcję odgraniczającą. To jednak, że 
granice, czy to indywidualne, czy też w najszerszym znaczeniu państwowe, zawsze stanowią 
również przestrzenie spotkań, którymi może się zajmować jednostka lub państwo, zarówno 
z innymi, jak i z sobą samym, jest przekonaniem o wiele ważniejszym. Najpierw z ochronnej 
funkcji tarczy można umożliwić produktywne zajmowanie się światem zewnętrznym. 

Małe dzieci najpierw rozpoznają swoje otoczenie, wyczuwając bezpieczeństwo odczytywane w 
spojrzeniu rodzica, a fundamentalny wpływ na to ma postawa zasadnicza rodziców (przestras-
zona, odprężona itd.). Funkcja bezpieczeństwa zostaje zachowana także w procesie starzenia 
się. Dlatego nie chodzi o likwidację tarcz kulturowych, lecz raczej o ewentualną reinterpretację 
niektórych, wskutek obecnych debat wręcz sztucznie negatywnie podgrzewanych, logik oceny, 
które są nieodłącznym – świadomym bądź nie – elementem wielu tarcz kulturowych. Małe 
dziecko, które odczuwa strach swoich rodziców, ze strachem wkracza do świata. Jednostka, 
której tarcza kulturowa sięga po jednoznaczne obrazy wroga i wyidealizowane przestrzenie 
ochronne, jest ograniczona w swoim dostępie do świata.

Kiedy tarcze kulturowe się spotykają, a jednostki, spotykając się, dla bezpieczeństwa się za 
nimi chowają, to mogą się formować nowe, kolejne asocjacje. Poprzez taki proces powstają 
grupy i dalsze kręgi asocjacyjne. To, co się jednak przy tym często pokazuje – i jest tyleż 
fascynujące, co fatalne – to towarzysząca temu procesowi iluzja nacechowania kulturowego. 
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Poprzez stykanie się tarcz kulturowych pojedyncze tarcze nie znikają. Konstrukt zbiorowej 
indywidualności (już samo to pojęcie jest absurdem) nie może istnieć, ale mimo to zakłada 
się jego istnienie poprzez takie pojęcia jak kultura dominująca lub ruch masowy. W ten 
sposób nurty przeciwbieżne są od siebie oddzielane jeszcze silniej. Rozłamy stają się jeszcze 
wyraźniejsze, a konflikty się zaostrzają.

Równocześnie przy wystarczającym indywidualnym utrwaleniu i wystarczającym 
bezpieczeństwie może powstać spotkanie między tarczami kulturowymi, które w najs-
zerszym znaczeniu tego słowa będzie rzeczywiście otwarte i będzie kształtowało obydwóch 
lub wszystkich uczestników.

Elastyczne, indywidualne tarcze kulturowe jako warunek powstania indywidualnych przestrzeni 
działania:

Z tych przemyśleń wynika, że w pracy pedagogicznej, a w szczególności w międzykulturowej 
pracy pedagogicznej, musi chodzić o to, aby jednostce dać poczucie bezpieczeństwa i szacunku 
dla własnej przestrzeni. 

Osoby uczestniczące w spotkaniach potrzebują pewności, że ich granice będą respektowane 
i że mają do tego prawo. Kiedy podczas spotkania2 nie czuję się bezpiecznie, to siłą rzeczy 
postrzegam obcą osobę jak wroga. Kiedy moje granice są jasne i ich obecność jest respektowa-
na, to wtedy mogę z bezpiecznej i stosownej odległości najpierw tę inną osobę obserwować, 
następnie nawiązać z nią kontakt i w pewnym momencie złożyć zaproszenie.

Ponadto koncepcja przestrzeni, czy też dostatecznej przestrzeni, jest ważna – przede wszystkim 
w odniesieniu do konkretnego metodycznego podejścia w pracy edukacyjnej (patrz poniżej). 
Kiedy jednostki mogą się poruszać w swoich przestrzeniach, chronieni przez swoje tarcze 
kulturowe, to mogą się zbliżać do siebie we własnym tempie i z własną motywacją, ale nie 
muszą tego robić. 

Sytuacja spotkania powinna umożliwić tę przestrzeń.

2 Pojęcie spotkania nie jest w tym artykule używane ogólnie jak spotkanie grup w edukacji międzykulturowej. 
Spotkania mogą się odbywać także między jednostkami. Ustalenie jednego określonego zakresu interpretacyjnego 
tego pojęcia nie wydaje się przy tym zasadne. Czytelniczki i czytelników zachęca się do równowartościowego 
traktowania podczas lektury różnych rodzajów spotkań i porównywania różnych odmian pojęcia z tą koncepcją.
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3. Tarcze kulturowe w interkulturowych ramach negocjacyjnych  
 
Indywidualność tarczy kulturowej:  
 
Przesłanka indywidualnej tarczy kulturowej, która co prawda jest kształtowana przez 
wpływy zewnętrzne, a w szczególności grupowe, ale z nich nie wynika, lecz którą − wprost 
przeciwnie – poprzez łączenie elementów tworzy dopiero ta grupa, wskazuje na powszechne 
nieporozumienie, które warte jest odnotowania ze względu na jego konsekwencje. Poprzez 
odczuwaną zbiorowość, która powstaje z samej grupy w wyniku błędnego wywodzenia 
tożsamości kulturowej, wymyślane są kulturowe zbiorowości i poszukiwane, rozpoznawa-
ne, a w najgorszym razie nawet konstruowane są cechy wspólne i różnice, i to one dopiero 
prowadzą do budowania granic i murów emocjonalnych. Należy zwrócić tu uwagę na różnicę 
między dobrą i zdrowo rozwiniętą delimitacją na płaszczyźnie indywidualnej a postawami 
obronnymi powstałymi w wyniku strachu i niepewności, jakie można odnaleźć w otoczeniu 
kultury zbiorowej. W przypadku tych skonstruowanych granic można stwierdzić, że często 
blokują to, czego i bez ich istnienia nikt by nie dotykał. Kiedy przyjmuję postawę obronną 
wobec innej osoby wynikającą ze strachu i braku wiedzy, to późniejsze uzasadnienie tak 
naprawdę jest niewiele warte, ponieważ kontaktu z inną jednostką odmówiłem(-am) już, 
zanim tę postawę uzasadniłem(-am).

Te wzorce uzasadniające można aktualnie znaleźć również w interkulturowych spotkaniach 
grupowych i są stosowane wtedy, aby objaśnić, dlaczego pewne grupy mają tak duże trudności 
z nawiązaniem kontaktu między sobą, albo dlaczego – w odwrotnej afirmatywnej postawie 
pedagogicznej – określone spotkania są przesadnie chwalone pod względem ich treści. 

Tak więc wykorzystuje się delimitacje, narodowość i kulturę, ale chętnie także język3, 
warstwę społeczną lub inne strukturalne granice społeczne, aby nieudanym wysiłkom na rzecz 
nawiązania kontaktów – jeśli można to tak określić – służyć jako uzasadnienie, a właściwie 
jako wymówka. Kiedy podejmowane są próby obserwacji spotkań, czy to indywidualnych, 
czy też grupowych, na co dzień, jak i w sytuacji edukacyjnej – w identycznych ramach 
narodowych lub kulturowych, to znajdzie się tyleż samo nieudanych sytuacji spotkań, ile na 
spotkaniach interkulturowych. Albo mówiąc inaczej: Dwie grupy młodzieży lub jednostki 
z tego samego kraju lub z tej samej ulicy przy równowartościowych wynikach i zdolności 
do komunikacji stają wobec siebie podobnie tak samo obce jak dwie grupy z całkowicie 
różnych kręgów kulturowych i narodowości. Jedyna różnica, jaką da się rzeczywiście znaleźć 
między tymi przypadkami spotkań, polega na różnej ocenie sytuacji kontaktu.

Hipoteza, jaką stawia ten artykuł jest taka, że kiedy uniemożliwiany jest kontakt i spotkanie, 
3 Także, gdy język nie jest już tak silnie skonstruowaną delimitacją, a bariery językowe faktycznie utrudniają komunikację, 

to często jest on przeceniany w swojej dzielącej zawartości. 
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to w o wiele mniejszym stopniu wynika to ze skonstruowanej zbiorowości, a bardziej z tego, 
jak jednostki, a tutaj, jako przykład także grupy młodzieży, reagują na określoną sytuację 
kontaktową. Ważniejsze niż dana metoda lub temat wydaje się być stworzenie bezpiecznych 
ram dla młodzieży, które dadzą im bezpieczeństwo i przestrzeń, a równocześnie możliwość 
nawiązania kontaktu na bazie zdrowej aktywacji. Co to oznacza, zostało opisane poniżej.

Trzy płaszczyzny aktywacji4:  
 
Wykorzystanie płaszczyzn aktywacji, czyli opis stanów fizycznych, pokazuje, co oznacza 
indywidualność kulturowa w ramach tej koncepcji. W niniejszym artykule zakłada się, że 
w idealnej sytuacji spotkania trzeba uwzględnić przedstawioną tutaj płaszczyznę. Nawet 
jeśli pewnie nikt nie będzie kwestionował tego, że jednostki, a w szczególności dzieci i 
młodzież, w sytuacjach codziennych i edukacyjnych muszą wykazać minimum dobrego 
samopoczucia fizycznego itd., to takie nastawienie i znaczenie tych czynników niemal nie 
znajdują odzwierciedlenia w obecnych instrukcjach pedagogicznych. Jeśli nawet wskazanie 
na ich znaczenie nie jest niczym nowym i można je odnaleźć w wielu pismach poświęconym 
reformom pedagogicznym, zaczynając od „Émile” Rousseau, to mimo to wydaje się, jakby 
każda próba działania zmierzająca do realizacji tak przypisanego znaczenia w pedagogicz-
nym dyskursie, z góry musiała się stać ofiarą „aktywności edukacyjnej”, w której stawiane są 
nadmierne wymagania.

Można wyróżnić trzy płaszczyzny aktywacji:   
 
- podstawowe i nieskupione odprężenie,  
- zdrowa aktywacja5  
- koncentracja, przeciążenie, dysocjacja

4 Pojęcie aktywacji odnosi się do procesów wegetatywnego układu nerwowego (VNS). VNS jest w dużym upros-
zczeniu w stałym ruchu między współczulną aktywacją a parawspółczulną regulacją. Te bazowe procesy mają 
dalekosiężne skutki dla wszystkich organów i funkcji ciała, równocześnie jednak również dla zainteresowania i 
możliwości nawiązania kontaktu jednostki i są ulokowane we wzorcach reakcji „walcz lub uciekaj” zakotwiczonych 
w pniu mózgowym. Podczas gdy VNS w dyskursach z zakresu terapii traum przypisuje się duże znaczenie (por. 
na wstępie Levine 2011), to zastosowanie w warunkach pedagogicznych nie podlegało jak dotąd zbyt szerokiej 
ref leksji, mimo że ta płaszczyzna automatycznie wywiera wpływ w sytuacjach nauczania-uczenia.

5 Przymiotnik „zdrowa” odnosi się przy tym do stopnia aktywacji. VNS musi wykazać się podstawową aktywacją w 
każdym działaniu. Drogę między całkowitym odprężeniem a koncentracją/dysocjacją należy zatem rozumieć jako 
skalę. Zdrowa aktywacja oznacza zatem naprężenie wykonalne (a nie nadmierne) dla VNS, które będzie się mieścić 
gdzieś pomiędzy obydwiema skrajnymi wartościami na skali i umożliwi jednostce produktywne kształtowanie sytuacji 
warunkujących działanie. W związku z tym można by mówić także o aktywacji produktywnej lub udanej. Pojęcia 
„zdrowa” nie należy tu rozumieć w opozycji do pojęcia „chora”. Taka interpretacja byłaby myląca dla zrozumienia 
przedstawionej tu koncepcji.
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Podstawowe i nieskupione odprężenie:  
 
Podstawowe, obszerne, a przede wszystkim nieskupione i nieukierunkowane, sytuacje 
odprężenia można opisywać jako pedagogiczne przypadki specjalne i dlatego należy je tu 
wymienić tylko gwoli kompletności. Możliwą ilustrację może stanowić zwierzę pasące się 
w całkowitym odprężeniu; całkowicie oderwane i wolne od jakiegokolwiek ukierunkowania 
lub postrzegania wroga. Koncepcja przeżycia „flow” jest zbliżona do tej postawy zasadniczej. 
Akurat dla spotkań w ramach interkulturowych takie stany nie są zbyt obiecujące, ponieważ 
jednostka nie widzi w nich żadnej konieczności nawiązywania kontaktów. 

Jeśli taka sytuacja może się zdarzyć zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, jak i właściwej 
dla grup, to nie może być celem pedagogiki umożliwiania, ponieważ nie da się nią sterować 
albo też wytworzyć, lecz może występować jedynie przypadkowo. Jeśli te stany występują w 
sytuacjach kontaktowych, to umożliwiają powstawanie przyjaźni i miłości, jeśli są zakłócane, 
to mogą wystąpić nienawiść, głęboki wstrząs, aż po silną traumatyzację. 

Poza brakiem możliwości metodycznego wytworzenia takich stanów nie da się tego uzasadnić 
także z punktu widzenia etyki, ponieważ staje się w nich widoczna absolutnie prywatna i 
koniecznie wymagająca ochrony przestrzeń jednostki. Otwarcie tej przestrzeni jest jed-
nak przywilejem indywidualnym; nie może to być nigdy cel wymuszony poprzez sytuację 
pedagogiczną.

Koncentracja, przeciążenie, dysocjacja:  
 
Innym ekstremum jest zbyt mocno aktywowana sytuacja z nadmiernymi wymaganiami. W 
niej kontakt jest niemożliwy, ponieważ jednostka i tym samym ewentualnie także grupa jest 
narażana na sytuację strukturalną prowadzącą do przeciążenia. Dochodzi do tego spora doza 
niepewności – często połączona z brakiem przygotowania – wraz z wymuszonym ograniczeniem 
przestrzeni osób uczestniczących w spotkaniu.

Poprzez takie przeciążenie powstają lęki i uczestnicy mogą poradzić sobie z taką sytuacją, 
chowając się i kolektywizując swoją tarczę kulturową. Z grupy na zewnątrz w takich stanach 
będzie dochodzić do reakcji obronnych i ataków prewencyjnych. 

W sytuacji pedagogicznej stany te są często mylone z frustracją i brakiem zainteresowania i dla 
młodzieży doprowadzonej do stanu przesadnego napięcia, a nawet opresji, jest to jeszcze większa 
udręka. W najgorszym razie z powodu tej zbyt silnej ekspozycji może dojść do dysocjacyjnych 
wzorców reakcji, w których młodzież wychodzi z kontaktu wewnętrznie lub zewnętrznie. 
Widać z tego, dlaczego pedagogikę konfrontatywną należy stosować z najwyższą ostrożnością 
i zawsze wymagana jest przestrzeń, do której można się wycofać i przestrzeń chroniona.  
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Zdrowa aktywacja:  
 
Te ramy aktywacji, które nie charakteryzują się ani zbyt silną, ani za słabą aktywacją, 
nazywam zdrową aktywacją. W tych ramach osoby uczestniczące w spotkaniu są otwarte 
na kontakt. Jednostki w takich stanach mają jasny umysł, są zainteresowane, wymagające, 
uważne i świadome. To jednak nie oznacza, że podczas ewentualnego spotkania mimo to 
nie podchodzą do niego z ostrożnością. Zdrowa aktywacja nie ma akurat nic wspólnego z 
rezygnacją z koniecznych granic i w tym stanie można łatwiej zidentyfikować rzeczywistych 
wrogów niż w pozostałych dwóch stanach. Równocześnie jednak nie wszystkie, lecz tylko 
te istotne sytuacje, są postrzegane jako potencjalnie niebezpieczne. 

Często pedagogiczne sytuacje spotkań w zdrowej aktywacji charakteryzują się poczuciem 
szybko mijającego czasu, lekkością treści dydaktycznych, które jednak są oceniane jako 
interesujące i zmotywowanym angażowaniem się dzieci i młodzieży. Kto w takich sytuacjach 
nie będzie stawiał grupie dostatecznych wymagań, ten wkrótce utraci jej uwagę. W tych 
sytuacjach wiele może się zdarzyć, równocześnie osoba nauczająca musi w nich występować 
bez strachu, w przeciwnym razie będzie stała przed grupą bezradna i przeciążona.

Pedagogika umożliwiania w spotkaniach pedagogicznych musi tę płaszczyznę aktywacji 
postawić sobie za cel.

4. Zdrowa aktywacja kontra przeciążenie

Poniżej na trzech przykładowych sytuacjach pedagogicznych ma zostać pokazane, jak stany 
zdrowej aktywacji odróżnić od sytuacji przeciążenia. Należy w nich zawsze zwracać uwagę 
na to, że zdrowa aktywacja musi się łączyć z subiektywnie odczuwanym bezpieczeństwem 
lub że przeciążenie ją automatycznie ogranicza.

Umożliwione doświadczenie: Doświadczenie różnic kontra reprodukcja   
 
To, czy pedagogiczne sytuacje spotkań umożliwiają produktywne doświadczenia, jest silnie 
uzależnione od stopnia aktywacji uczestniczących w nich jednostek. W przypadku zdrowej 
aktywacji jednostka użyje własnej grupy jako ram porównawczych, a możliwe różnice będzie 
postrzegać w sposób dydaktycznie produktywny w rozumieniu doświadczania różnic.

W razie przeciążenia sytuacje te są pojmowane jako potencjalnie niebezpieczne. Ponownie 
następuje wycofanie się do kolektywno-koncepcyjnych tarcz kulturowych. Własna grupa jest 
więc idealizowana albo postrzegana przesadnie negatywnie. Możliwe różnice, jak i cechy 
wspólne stają przed ścianą albo jednostki zachowują się jak przysłowiowa flaga na wietrze, 
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którą można sterować − każdą wypowiedzią z właściwego kierunku. Zamiast więc prowadzić 
do nawiązywania kontaktów i doświadczania różnic, ta sama sytuacja dydaktyczna reprodu-
kuje uprzedzenia i postawy odrzucające lub ponadafirmatywne i umacnia istniejące granice 
skonstruowane kulturowo/kolektywnie. 

Dobór tematów: Motywacja kontra deficyt  
 
W odniesieniu do stopnia aktywacji grupy uczącej się można zbadać także dobór tematów. 
W przypadku zdrowej aktywacji porusza się i bada z odpowiednią motywacją również trudne 
tematy. Można w nich pokonywać przeszkody i wymagające wysiłku zagadnienia dydakty-
czne aż po doświadczenia porażki i mogą one być wykorzystywane w sposób dydaktycznie 
produktywny przez jednostkę lub grupę. W zdrowej aktywacji pojedyncze osoby robią to, co 
leży w ich mocy i mogą ją wykorzystać w razie konieczności i wedle możliwości.

W sytuacji przeciążenia tematy są natomiast odczuwane jako za trudne, niesprawiedliwe 
oraz wyszukiwane przez osobę nauczającą złośliwie albo wprost przeciwnie, jako zbyt łatwe 
i poniżej oczekiwań. Osoby uczestniczące w sytuacji spotkania wszędzie dostrzegają błędy 
w materiale dydaktycznym, w osobie nauczającej i w sobie samym, albo występuje uparta i 
nieprzenikniona obojętność względem wszystkiego. Przyczyną tego zachowania jest to, że 
przeciążona płaszczyzna aktywacji uwalnia zbyt wiele energii na powierzchni ciała. Jednostki 
z tego powodu stają się porywcze, wybuchowe, ponieważ jest w nich udostępniane o wiele za 
dużo energii dla o wiele za słabych działań, albo uczucie przeciążenia blokuje występującą 
energię i – jeśli nawet podświadomie – następuje doświadczenie bezsilności.

Spotkania: Ciekawość kontra oczekiwanie  
 
Także podczas (interkulturowych) spotkań można rozpoznać różnicę między zdrową 
aktywacją a przeciążeniem. W niej odbywają się indywidualne, prawdziwe spotkania z 
osobami uczestniczącymi z własnej i innej grupy. Panuje otwarty i pełen ciekawości kontakt, 
który najpierw i na ile to możliwe, rozwija się bez uprzedzeń. Przy takim kontakcie w zdro-
wej aktywacji nie jest konieczne konstruowanie różnic kolektywno-kulturowych. Jednostki 
co prawda niosą ze sobą swoją tarczę kulturową, ale wykorzystują ją jako pomocne ramy 
ochronne, zza których mogą występować, a nie jako instrument obronny. Jako że inna osoba 
uczestnicząca w spotkaniu w warunkach zdrowej aktywizacji nie jest postrzegana jako wróg, 
lecz najpierw po prostu jako ktoś, kto spotyka się ze mną na mojej własnej granicy, jednostka 
nie musi prezentować wojowniczo-obronnej postawy zasadniczej. 

Z kolei w sytuacji przeciążenia każde spotkanie jest oceniane przez pryzmat konstrukcji 
kolektywno-kulturowej. Kategorie innej i własnej kultury, narodu, grupy, opinii, orientacji 
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politycznej, siły lub słabości, przynależności do warstwy społecznej etc. znajdują zastosowa-
nie we wszystkich sytuacjach kontaktowych i stoją na drodze każdego prawdziwego spot-
kania. Kontakt powstaje więc tylko w sposób skanalizowany, najlepiej wymuszony. Osoby 
uczestniczące w spotkaniu w tej konstelacji zawsze od razu wiedzą, jak to jest albo jaki jest 
ten inny. W takich sytuacjach wykorzystuje się i reprodukuje stereotypy i uprzedzenia. 

Szczególnie ostatni przykład pokazuje wyraźnie, jak ważne jest skupienie się na danej 
płaszczyźnie aktywizacji i na osobach uczestniczących w spotkaniu oraz jak przy staraniach 
pedagogicznych, którym zazwyczaj przyświecają dobre intencje, można przez spotkania 
osiągnąć wyniki odwrotne do zamierzonych.

5. Dezyderaty dla pozaszkolnego (obywatelskiego) kształcenia międzykulturowego 
 
Przy zasadniczym założeniu, że każdorazowe działanie społeczne jest polityczne per se, to 
określone działanie pedagogiczne można jak najbardziej uznać za określające lub kształtujące 
politykę. Aby nie odejść za bardzo w sferę powszechności, można jeszcze określić poszukiwanie 
w zależności od wymiaru politycznego. W spotkaniach interkulturowych, a w szczególności 
w formatach pozaszkolnych, ten wymiar polityczny można zakładać z konieczności. Jeśli 
określone podmioty pracy pedagogicznej w zakresie spotkań interkulturowych nakładają na 
przykład zakaz poruszania tematów politycznych na swoich projektach6, to pokazuje to, za jak 
kontrowersyjne zagadnienia polityczne są uważane w formatach interkulturowych. Poniżej 
pokazane jest, jak unikanie tematyki politycznej z mojego punktu widzenia mija się z celem. 

Niemniej jednak założenie to nakłada wielką odpowiedzialność nie tylko na kształcenie 
międzykulturowe, ale na nie w szczególności. Jako że w pracy w zakresie spotkań pracuje się 
bezpośrednio nad niwelowaniem bądź budową uprzedzeń, w zależności od tego, czy spot-
kanie odbywa się w zdrowej aktywacji, czy też w sytuacji przeciążenia. Dlatego ten artykuł 
powinien zwrócić uwagę na konieczną profesjonalizację edukatorów politycznych w zakresie 
edukacji pozaszkolnej. Odnosi się ona do tego, że nauczyciele – niezależnie od swojej pozy-
cji – muszą być szkoleni w dziedzinie rozpoznawania przeciążenia na płaszczyźnie ciała. To 
ogromna różnica, czy młody człowiek sam odmawia udziału w procesie uczenia się, ponieważ 
w zdrowej aktywacji po prostu stawia się przed nim zbyt małe wymagania, albo dlatego, że 
doprowadzony do sytuacji, w której jest przeciążony, nie może zrobić nic innego, jak tylko 
chronić się przez odmowę. Jeszcze raz należy wskazać na to, że w przypadku takich postaw 
odmownych może chodzić także o procesy podświadome. 

Równocześnie poprzez nastawienie na zdrową aktywację w sytuacjach spotkań pojawiają się 
cele pedagogiczne zarówno wobec treści i metod, jak również w traktowaniu grupy i jednostki.

6  W ramach umownie zagwarantowanej poufności informacja ta nie zawiera konkretnych nazw..
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Treści i metody w sytuacjach spotkań:   
 
Różne treści i metody, które da się odnaleźć w pracy nad spotkaniami interkulturowymi, 
najczęściej wyróżniają się silnym nastawieniem na przeżywanie i działanie. Szczególnie przy 
takim ukierunkowaniu staje się widoczne, że najczęściej to im w sposób nieuświadomiony 
podlega cel zdrowej aktywizacji. Równocześnie częstokroć zapominają one o aspektach 
bezpieczeństwa i o przestrzeni, którą trzeba zapewnić. Doboru tematyki i odpowiedniej 
metodyki służącej realizacji celu należy więc dokonać w aspekcie bezpieczeństwa i ochrony 
przestrzeni osobistej. 

Dla dziedziny animacji językowej oznacza to na przykład, że wybrana animacja musi być 
wymagająca, ale wykonalna dla każdego z członków grupy.

Energizery należy sprawdzić pod kątem takich kryteriów jak kontakt fizyczny i reprodukcja 
stereotypów. Często to właśnie te metody obejmują niestosowną miarę kontaktu fizycznego, 
który może przeciążać pojedyncze osoby uczestniczące i ewentualnie przymusza młodych 
ludzi do sytuacji kontaktowych, które potencjalnie mogą działać traumatyzująco, a na pewno 
mogą wzmagać niepewność. Inni w ramach rozluźnienia używają po części kategorii seksis-
towskich lub rasistowskich. Na przykład energizer „James Bond”, podczas którego poprzez 
inscenizowanie spoglądania z zachwytem na męskiego idola portretowana jest kobieca słabość 
i podporządkowanie męskiej sile. Ponadto w zbiorze lektur do praktycznego zastosowania 
znajdują się dalsze metody zawierające elementy reprodukujące i wzmacniające stereotypy 
(patrz np. metoda „alpha-beta”, por. Niklas 2015).

W zakresie metod antyrasistowskich i antydyskryminujących, jak również metod Diversity 
Education (pedagogika różnorodności) znaczenie ma zarówno zwrócenie uwagi na dobór 
tematów, który zawsze potencjalnie może doprowadzić do przeciążenia pojedynczych osób 
uczestniczących w spotkaniu, jak również postawa nauczyciela. Musi on szczególnie w takim 
zakresie tematycznym być w stanie zachować ramy spotkania i musi wierzyć, że także konflikty 
powstające w grupie da się wykorzystać w sposób dydaktycznie produktywny. Równocześnie 
ważne jest, aby nie ufać ślepo raz wybranym metodom, ponieważ w przeciwnym razie, mimo 
pozytywnych intencji nauczyciela, mogą wystąpić efekty odwrotne do zamierzonych. 

Przestrzeń grupy w sytuacji spotkania:  
 
Dla obchodzenia się z grupą pedagogika umożliwiania oznacza dostrzeżenie i wykorzystanie 
silnych stron grupy. Równocześnie nie wolno przy tym przeoczyć różnic między grupami 
jako całością i samymi jednostkami, lecz, wprost przeciwnie, należy je docenić. Aby sprostać 
szczególnie tym różnicom, należałoby przy kształtowaniu programu zwrócić uwagę na 
urozmaiconą metodykę, ponieważ trafia ona zarówno do mocnych, jak i słabych stron jed-
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nostek. Przy wystarczającej zmienności w ten sposób każda z uczestniczących osób uzyskuje 
możliwość zaistnienia i włączenia się do tematu. Jeśli liczba takich przeżyć z poczuciem 
własnego sukcesu jest wystarczająca, to można wówczas podjąć także próby partycypacji w 
dziedzinach, w których dana osoba nie jest specjalnie mocna.

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że brak woli, gniew i postawy odmowy przy prze-
kazywaniu zadań i instrukcji postępowania w zależności od aktywacji jednostek należy 
poddać odrębnej analizie. W przypadku młodzieży ze zdrową aktywacją do takich postaw 
utrudniających proces uczenia się można podejść zupełnie konfrontacyjnie, w rozumieniu 
„dotykania” i „obrabiania”. W sytuacji przeciążenia natomiast trzeba do takich postaw odmowy 
podejść bardzo poważnie, ponieważ mogą to być ewentualnie przyspieszone mechanizmy 
ochronne, które w razie gdy zostaną zignorowane, mogą prowadzić do zawirowań indywi-
dualnych i odnoszących się do grupy.

Przestrzeń jednostki w sytuacji spotkania:  
 
Żeby pojąć, jak rozumiana jest przestrzeń lub przestrzeń kształtowana przez jednostkę, należy 
zwrócić uwagę na trzy różne granice jednostki, które można obserwować w pedagogicznych 
sytuacjach spotkań (patrz il. 1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il.1: Trzy granice jednostki

Najbardziej zewnętrzna granica indywidualna oznaczona na ilustracji jako A, to tarcza 
kulturowa. Przestrzeń, jaką jednostka ma w jej obrębie, ma różny rozmiar, w zależności 
od subiektywnie odczuwanego bezpieczeństwa, doświadczenia i wiedzy. W zależności od 
tego, czy w przypadku tarczy kulturowej chodzi o konstrukcję kolektywno-kulturową czy 
o indywidualną-bezpieczną i umocnioną-zainteresowaną tarczę kulturową, granica ta jest 
zamknięta lub otwarta. Jednostki obarczone uprzedzeniami i zakorzenione w kręgach kolek-
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tywnych w grupach już na granicy A będą zatrzymywały inne osoby. Równocześnie granica 
A będzie zamykana i rozbudowywana, gdy stan fizyczny jednostki zostanie przeciążony. Jeśli 
dana sytuacja stawia zbyt wysokie wymagania i jest niepewna, to sztywne zasady i dogmaty 
są pomocne ze względu na ich funkcje dostarczania szybkich odpowiedzi; wtedy uwidacznia 
się defensywna funkcja tarczy kulturowej. W stanie zdrowej aktywacji natomiast granice są 
otwarte i można składać zaproszenia i podejmować wycieczki. Sztywna kulturowa katego-
ryzacja w dużej mierze zanika i powstaje dość wątpiące podejście do kwestii społecznych 
kulturowych. Kiedy świat jest rozpoznawany z bezpiecznej pozycji, to łatwiej jest podołać 
niepewnym sytuacjom, jakie w nim występują. Tarcza kulturowa przejmuje bardziej funkcję 
prezentowania wartości, tak jak pełniły ją w średniowieczu tarcze herbowe. 

Indywidualna granica kształtowania przedstawiona pod literą B to miejsce, w którym spot-
kanie może się odbywać w sposób dydaktycznie produktywny. Jak już była o tym mowa, 
jednostki podlegające przeciążeniu nie są w stanie wejść w kontakt z innymi jednostkami. 
To miejsce mogą wykorzystać tylko ci, którzy w zdrowej aktywacji i pewnie wchodzą w 
sytuację spotkania. Granice B są płynne i uwarunkowane sytuacjami i preferencjami. Mogą 
mieć różną formę ze spotkania na spotkanie i z kontaktu na kontakt. 

Trzecia granica C opisuje fundamentalnie prywatną i koniecznie wymagającą ochrony granicę 
skóry i psyche. Żadna misja pedagogiczna nie może podejść do tej granicy. Na tę granicę 
należy spoglądać bezwzględnie jak na przestrzeń chronioną i niepodlegającą negocjacjom. 
Dotknięcie granicy B nie może naruszać tej bardzo osobistej przestrzeni. Należy tutaj ko-
niecznie unikać konfrontatywno-pedagogicznych podejść tematycznych lub metodycznych. 
Ta sama w sobie oczywista podstawa działania pedagogicznego, która została uznana z 
chwilą, gdy zabroniono bicia dzieci i młodzieży, tutaj jest wymieniana jeszcze raz, ponieważ 
właśnie w różnorodności metod pozaszkolnych raz po raz pojawiają się ćwiczenia i zabawy 
na rozgrzewkę, które w wysokim stopniu wymagają dotykania, czy to skóry, czy też psyche. 

Podczas gdy dla osób uczestniczących, które mogą wykorzystać psychologiczną konstrukcję 
opierającą się na dostatecznym bezpieczeństwie, mogą być bezproblemowe i produktywne 
w sensie dydaktycznym, to w przypadku młodzieży, która w jakikolwiek sposób była trau-
matyzowana lub miała za sobą trudne doświadczenia, czyli takiej, która nie dysponuje tak 
pewnymi podstawami, może to wywołać katastrofalne konsekwencje i zrywanie kontaktów. 

Przykład: Podczas projektu dla młodzieży poprosiłem uczestniczące w nim osoby o namalo-
wanie map swoich rodzinnych miejscowości. Jedna z uczestniczek po połowie czasu przez-
naczonego na zadanie wróciła z kartką papieru, która niemal wcale nie była pomalowana. 
Miasteczko liczące 50 000 mieszkańców reprezentowały zaledwie trzy domy, jedna łącząca 
je ulica i przystanek autobusowy. Cała prawa strona kartki była pusta. Powiedziała, że jest 
gotowa. Na moje pytanie, czy na prawej stronie na tym pustym miejscu nie przychodzi jej 
jeszcze coś do głowy, zaczęła się trząść i oddaliła się w zauważalny sposób, zarówno fizycznie, 
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jak i wewnętrznie. Tylko poprzez moje pytanie w tej sytuacji przypomniałem dziewczynie 
sytuację, coś, co w przeszłości ją straumatyzowało. I gdybym nadal naciskał i żądał od niej, 
żeby tam rzeczywiście coś jeszcze namalować, to mógłbym ją chyba doprowadzić do ponownej 
traumatyzacji. W tej sytuacji wyciągnąłem kartkę z jej dłoni i się uspokoiła.

Ten przykład pokazuje, jak małe są kroki, które mogą prowadzić do przeciążenia osób 
uczestniczących w spotkaniu i jak wielką wrażliwością trzeba się wykazać przy doborze 
metod i jeszcze bardziej podczas realizacji.

Ten zasadniczy warunek rzeczywistego spotkania, czyli dotknięcie i uwzględnienie granicy 
B należy stosować nie tylko wobec młodzieży lub osób uczestniczących w spotkaniu. Także 
kierownictwo grupy musi działać w tym zakresie, czyli bez strachu i z zainteresowaniem. 
Wtedy ono także będzie mogło wejść w kontakt z pojedynczymi osobami, a zatem zobaczyć 
w nich pojedynczych ludzi, a nie tylko czysto kolektywnie postrzeganą grupę. Wtedy także 
będzie mogło wejść w kontakt z jednostkami w grupie bez maski i pozorów pedagogicznych. 

Pod takim przewodnictwem jednostki mogą się pokazać samodzielnie, być może najpierw 
schowani za swoimi tarczami kulturowymi. Nie może przy tym chodzić o to, żeby im je 
wyrywać albo wskazywać na ich błędy, lecz tylko o to, żeby poczekać, aż pojedyncza osoba, 
jeśli nawet przez bardzo krótki czas, wyjdzie zza niej albo ją otworzy, czyli się odpręży i poczuje 
pewniej. W takich momentach jako osoba prowadząca grupę mogę powitać odkrywającą się 
jednostkę. Jeśli jednak się chowa, to tarczę kulturową, przy założeniu, że jednostka znajduje 
się w stanie zdrowej aktywacji, można delikatnie „dotknąć”, lekko wstrząsnąć fasadę tarczy 
pojęciami, koncepcjami i obrazami, a następnie odczekać moment, w którym jednostka na 
chwilę z ciekawością popatrzy zza fasady i rozejrzy się w swojej indywidualnej przestrzeni 
do kształtowania. 

Te krótkie momenty są gruntem dla rzeczywistego i indywidualnego spotkania i czasami 
mniej znaczy więcej i chroni to przed przeciążeniem. 

6. Zdrowa aktywacja w indywidualnej przestrzeni do kształtowania

Idealny stan pedagogiki umożliwiania:  
 
Z dotychczasowych wywodów musiało dać się zauważyć, że chodzi tu o stan idealny pe-
dagogiki umożliwiania, który bardzo trudno osiągnąć w normalnej pedagogicznej sytuacji 
przeciążenia równocześnie z każdą pojedynczą osobą uczestniczącą w spotkaniu. Z drugiej 
strony zrozumienie tego, co mogą oznaczać uprzedzenia, resentymenty i niechęć w kontekście 
tarcz kulturowych (kolektywno-kulturowych lub indywidualnych-bezpiecznych) i wspomni-
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anych przestrzeni, w których wyznaczane są treść i metoda, dla kierownictwa grupy, aby 
lepiej kierować procesami. 

Równocześnie zaletą uwzględniania tej koncepcji jest to, że ilościowo znacznie rzadziej 
zdarzające się sytuacje spotkań dla jednostki mają jakościowo o wiele wyższe znaczenie. O 
tym jednym momencie w spotkaniu, w którym ja i inni uczestnicy naprawdę serdecznie się 
śmialiśmy, będę myślał(a) dłużej i intensywniej niż o sytuacjach w plenum, w których dwie 
grupy siedziały oddzielone od siebie; o nich zresztą prawdopodobnie nawet wkrótce zapomnę. 

Równocześnie stany zdrowej aktywacji przy zabezpieczonych indywidualnych przestrzeniach 
do kształtowania można w dużym stopniu wesprzeć poprzez przemyślany dobór metod i 
zachowany dostęp tematyczny. Często wystarczy zwrócić uwagę osobom uczestniczącym na 
ich własne napięcia albo z wrażliwością poruszyć temat braku pewności i lęków. 

W takich stanach oferty edukacyjne są przez młodzież traktowane poważnie i doceniane. 
Radość, naprężenie, prawdziwa emocja, oryginalność, autentyczność etc. są w nich zawarte i 
jednostki sprawiają w swoich wypowiedziach wrażenie autentycznych, czy to pod względem 
języka, postawy, gestów czy mimiki. 

Aktualne konieczności:  
 
Napięta obecnie sytuacja polityczna, utarczki zdarzające się w sytuacjach kontaktowych i 
gwałtowność oraz zaciekłość, brutalność języka, postawa i kontekst, w którym musi obecnie 
funkcjonować praca pedagogiczna, pokazuje konieczność ukierunkowania i zwrócenia się ku 
podstawowym i decydującym warunkom z zakresu psychologii rozwojowej, jak bezpieczeństwa, 
umiejętności postrzegania i wyznaczania granic i prawdziwej umiejętności zaistnienia. Bez 
intencji mieszania szczebla mikro-, mezo- i makro, w politycznej pracy nad spotkaniami 
trzeba przede wszystkim trzeba wytyczyć kierunki działania. To, czy młodzież będzie myślała 
w kierunku wspólnej przyszłości, idei wspólnej Europy7, czy w dłuższej perspektywie będą 
podążać za światem nastawionym na niwelowanie granic i pokój, czy też może schowa się 
za kolektywnie konstruowanymi prawdami kulturowymi, uwarunkowane jest kwestią, czy 
do takiej otwartości zostaną uzdolnieni przez kontekst pedagogiczny, w którym dorastają, a 
zatem, czy umożliwi się młodzieży dostęp do tego kontekstu, czy też nie. 

Konieczna odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku kształcenie obywatelskie chce się 
poruszać w połączeniu z kształceniem międzykulturowym, będzie w długiej perspektywie 
rozstrzygać o tym, w jakim świecie będziemy żyć. Chodzi tu zatem także o przejmowanie 
odpowiedzialności przez nauczycieli. Co prawda na przyszłość poszukiwany jest działający 

7 Wgląd w możliwe odpowiedzialne i wspólne zasady europejskiej pracy edukacyjnej można znaleźć u Buscha, 2016.
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odpowiedzialnie i otwarty dorosły, ale od kogo ma się on tego nauczyć, jeśli nie od tych, 
którzy towarzyszą mu w jego młodości.

Dla kształcenia międzykulturowego musi to na przykład oznaczać, że proces uczenia się zosta-
nie zindywidualizowany, że nie będzie on już torpedowany przez konstruowane kolektywnie 
założenia. Równocześnie nie wolno wytwarzać lęku przed sytuacją spotkania postrzeganą jako 
przeciążającą poprzez chowanie się prowadzących grupę za „tarczą metod”, czyli ukrywanie 
się za strukturą kontaktu interkulturowego ukrytego poprzez metody, a nie przez treści.

Członkowie zespołu prowadzącego muszą utracić strach przed zdrową aktywacją, a zatem 
przed sytuacjami, w których grupa uczących się osób wymaga i nie daje się złapać w sidła 
zbyt silnie narzuconej treści. Członkowie zespołu prowadzącego sami muszą być zdrowo 
aktywowani, aby móc samemu być autentycznymi. I muszą oni wykorzystać każdą szansę, 
w której jednostka chce zaistnieć jako pojedyncza osoba lub w grupie w jakiejś sytuacji i ją 
przy tym wspierać. 

Elastyczność i napięcie:  
 
Sytuację spotkania można dlatego dobrze odzwierciedlić w postawie elastyczności i napięcia. 
Prowadzący może ją postrzegać jako bieg rzeki, który co prawda można modyfikować ta-
mami, śluzami, obszarami zalewowymi i wałami, ale nie da się naprawdę nim całkowicie 
sterować i go zmieniać.

Sytuację spotkania można ukazać jako wielką niepewność. Dla zespołu prowadzącego spot-
kanie może to oznaczać tylko to, że musi powstać chęć doświadczenia niepewności, przede 
wszystkim jeśli chodzi o dobór tematów. Kompleksów tematycznych, które całkowicie zna-
my, nie jesteśmy już w stanie przekazywać dobrze i z zaangażowaniem. Warunkową – a nie 
całkowitą – niewiedzę w temacie można więc widzieć jako podstawowy warunek dla dobrego 
nauczania. To, co niepewne jest równocześnie tym, co stanowi siłę napędową. Z tego z kolei 
wynikają wnioski w odniesieniu do stosunku osoby nauczającej do uczącej się (jw.).

7. Pochwała pedagogiki umożliwiania   
 
Pedagogika umożliwiania ma odwagę zdrowo aktywować młodzież i w ten sposób ją 
wzmacniać. Ma także odwagę tę wzmocnioną już młodzież gromadzić w pedagogicznych 
sytuacjach spotkań i przybliżać im doświadczenia różnic i okazje dydaktyczne. Poprzez 
to umożliwia ona jednostkom wyjście spoza tarcz kulturowych i rozpoznawanie własnej 
kształtowanej przestrzeni w sposób autentyczny i niewymuszony. Dopiero to spełnia warunek 
istotny dla kontaktu, ponieważ najwcześniej teraz rozpoznaną przestrzeń do kształtowania 
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można dotknąć z zewnątrz, bez przeszkód jak mury, uprzedzenia i rasizmy. 

Niepewność, jaką otwiera taki cel pedagogiczny, nie może być przy tym przeszkodą. Zespół 
prowadzący spotkanie musi mieć świadomość, że nie wie wszystkiego, nie wszystko potrafi 
i nie każdej sytuacji podoła. Jeśli jednak sam zespół zna i wypełnia własną przestrzeń do 
kształtowania w zdrowej aktywacji i występując w sposób autentyczny, to przynajmniej sam 
jest w stanie umożliwić spotkanie z innymi jednostkami. To więcej niż to, co w ogóle znane 
jest wielu młodym ludziom.

Często jak się wydaje, z pedagogiczną sytuacją spotkania wiązany jest następujący tok 
myślenia: „Jeśli ktoś chce uformować coś z papki, ten potrzebuje wiele cierpliwości; a ten, kto 
to wszystko chce jeszcze cały czas zachować w odpowiedniej wilgotności i plastyczności, ten 
potrzebuje powroza.” – to taki tok myślenia, który przyjmuje pozornie konieczną rygorystyczną 
postawę wobec młodzieży i własnej roli prowadzącego i posiada ich idealne wyobrażenie, co, 
wnioskując w drugą stronę, oznacza, że jest też przeciwieństwo tego ideału, a to z kolei zakłada 
spojrzenie deficytowe. Pedagogika umożliwiania próbuje przestać patrzeć na młodzież jak na 
„papkę”. Zamiast ją formować, próbuje poprzez zachowanie autentyczne, odpowiedzialne, 
humanistyczne i ukierunkowane na wspólnotę światową dać wzór i równocześnie stworzyć 
przestrzeń i bezpieczeństwo, które umożliwią młodemu człowiekowi pojawienie i pokazanie 
się i rozpoznanie swojego świata. Wierzy ona w to, że dzieci i młodzież w pewnym momencie 
przypomną sobie dobre modele ról i wzory, a zapomną lub odrzucą, czyli przeciwstawią się 
tym modelom i wzorom, które próbują je formować z wyobrażeniem ideału w głowie. 

Celem dla osób uczestniczących w pedagogicznych sytuacjach spotkań jest pozostawanie w 
kontakcie, w warunkach zdrowej aktywacji i z autentyczną ochotą, badając indywidualną 
przestrzeń do kształtowania. Umożliwia to właśnie taka postawa osoby nauczającej i wyzbycie 
się odczuwanej konieczności całkowitego ustalania z góry procesów dydaktycznych. Celem 
dla osoby nauczającej jest raczej ciekawość i otwarcie na pojawienie się pojedynczej osoby w 
sytuacji spotkania, czyli ciekawość dotycząca również momentów autentycznego kontaktu.

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arkadiusz Dziura

Literatura  
 
Busch, Matthias 2016: „Friede, Freiheit, Vorurteil?” – Erfahrungen, Herausforderungen 
und Perspektiven europapolitischer Bildung in europäischen Krisenzeiten. W: Zeitschrift 
Außerschulische Bildung, 4-2016 (w druku). 

Hall, Edward T. 1990: The Silent Language. New York: Anchor Books.



187

Hofstede, Geert 2001: Lokales Denken, globales Handeln. München: DTV.

Huntington, Samuel P. 1998: Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 
21. Jahrhundert. München: Goldmann-Verlag. 

Levine, Peter 2011: Sprache ohne Worte: Wie unser Körper Trauma verarbeitet und uns in 
die innere Balance zurückführt. München: Kösel.

Moosmüller, Alois 2004: Das Kulturkonzept in der Interkulturellen Kommunikation aus 
ethnologischer Sicht. W: Hans-Jürgen Lüsebring (red.): Konzepte der Interkulturellen Kom-
munikation. Theorieansätze und Praxisbezüge in interdisziplinärer Perspektive. St. Ingbert: 
Saarbrücker Studien zur interkulturellen Kommunikation, s. 45-67.

Niklas, Juliane 2015: Alle anders – alle gleich. Plädoyer für einen kritischen Umgang mit dem 
Kulturbegriff in internationalen Jugendbegegnungen. W: Berkessel, Hans/ Beutel, Wolfgang 
(red.): Jahrbuch Demokratiepädagogik 3. Demokratiepädagogik und Rechtsextremismus. 
Schwalbach Ts: Wochenschau-Verlag, s.104-112.

Thomas, Alexander 1993: Psychologie interkulturellen Lernens und Handelns. W: Thomas, 
Alexander (red.): Kulturvergleichende Psychologie – Eine Einführung. Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, s. 377-424.

Tylor, Edward Burnett 1958 [1871]: Primitive Culture. New York: Harper & Row.

 



188

Część II: Transnarodowa praca  
edukacyjna w pozaszkolnym kształceniu 
młodzieży i dorosłych

Możliwości wspierania i perspektywy dla 
transnarodowej pracy edukacyjnej w Europie
 
Dyskusja panelowa z udziałem Iwony Kowalczyk (IK), Antje Sember (AS), Jarosława 
Brodowskiego (JB) / Moderacja: Tom Urig (TU)

 
TU: „Możliwości wspierania w Europie” to oczywiście bardzo szerokie zagadnienie 
i na początek poprosiłbym każdego z Państwa o krótkie przedstawienie własnej in-
stytucji, abyśmy lepiej zrozumieli, kto zasiada przy naszym stole. Kim Państwo są i 
kogo Państwo wspierają? Czym Państwo się zajmują? Jaka, być może, jest Państwa 
filozofia wspierania?

IK: Nazywam się Iwona Kowalczyk. Od 17 lat pracuję w Szczecinie. Chociaż z 
wykształcenia jestem nauczycielką i pięć lat pracowałam w liceum, również przy 
wymianach polsko-niemieckich, teraz pracuję jako urzędnik w Euroregionie Pome-



189

rania – instytucji, która istnieje na pograniczu polsko-niemieckim już ponad 20 lat. 
Zakres naszych działań bardzo się zmienił przez te 20 lat. Pamiętam pierwsze nasze 
zadania, lekcje europejskie i pozyskiwanie pieniędzy, tzw. funduszy pomocowych, 
jak i moment, kiedy nasi niemieccy partnerzy mogli już korzystać z pieniędzy inter-
regowskich – to są pieniądze na współpracę transgraniczną – a my jeszcze nie. Dla 
obu stron przy granicy polsko-niemieckiej istnieją dosyć duże fundusze na tzw. pro-
jekty miękkie – INTERREG III i INTERREG IV, a teraz czekamy na wdrożenie 
programu INTERREG VA. Mamy również drugie źródło finansowania. Reprezen-
tujemy w regionie Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i pod tym względem 
odpowiadamy za całe województwo po stronie polskiej. Mamy również partnera po 
stronie niemieckiej i wspieramy projekty młodzieżowe zupełnie inne niż wymiany 
szkolne bądź pozaszkolne, np. szkół warszawskich czy wrocławskich z berlińskimi, 
ponieważ specyfika wymian przygranicznych bardzo się różni od wymian pomiędzy 
placówkami edukacyjnymi wewnątrz kraju.

TU: Dziękuję bardzo! Pani Sember, jak krajobraz wspierania wygląda w ministerst-
wie? Co jest wspierane?

AS: Nazywam się Antje Sember i pracuję w Federalnym Ministerstwie ds. Rodziny, 
Seniorów, Kobiet i Młodzieży w Referacie ds. Europejskiej i Międzynarodowej Polityki 
Młodzieżowej. Między innymi wspomagamy pracę Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży, ale także Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży i centrów koor-
dynacyjnych Wymiany Czesko-Niemieckiej Tandem, Wymiany Izraelsko-Niemieckiej 
ConAct i Fundacji Niemiecko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży. Zasadniczo naszym 
instrumentem wsparcia jest Federalny Plan dla Dzieci i Młodzieży (KJP), który 
z jednej strony zapewnia pracę Centralnej Federalnej Infrastruktury Pomocy dla 
Dzieci i Młodzieży w Niemczech, a z drugiej strony wspiera projekty modelowe w 
rozumieniu funkcji inicjującej Federacji. W ramach tego przed kilkoma laty tutaj, w 
Zamku Trebnitz, jako projekt z funduszu innowacyjności KJP, zostało sfinansowane 
założenie i otwarcie polsko-niemieckiej kawiarni uczniowskiej.

TU: Dziękuję bardzo! I Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

JB: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym roku będzie obchodziła 25 lat 
istnienia. Została utworzona 25 lat temu wraz z podpisaniem Traktatu o dobrym 
sąsiedztwie. W obszarze przygranicznym Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
ma swoich partnerów i projekty są dofinansowywane ze środków Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży poprzez euroregiony. Właśnie na północy po stronie polskiej 
znajduje się Euroregion Pomerania i partner niemiecki Pomerania e.V. w Pasewalk. Na-
tomiast poniżej, schodząc na południe, jest Euroregion Pro Europa Viadrina po stronie 
polskiej i po stronie niemieckiej – land Brandenburgia – odpowiedzialny za wymianę 
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pozaszkolną. I dalej na południe mamy jeszcze dwa euroregiony: Sprewa-Nysa-Bóbr i 
Nysa. Wszystkie pozostałe organizacje i szkoły składają wnioski bezpośrednio do biura 
w Warszawie lub Poczdamie i my je opracowujemy i przyznajemy dofinansowania. 
Takich projektów dofinansowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży 
jest w skali roku ponad 3 tysiące. I tutaj od razu chciałbym Państwu powiedzieć, że w 
zasadzie nie ma projektów odrzuconych. Każdy wniosek nie wymaga dużego nakładu 
pracy, żeby go złożyć do PNWM czy do jednostki centralnej i jeżeli coś jest nie tak, 
czegoś brakuje, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży prosi o uzupełnienie, aby 
w rezultacie był kompletny i mógł zostać dofinansowany. Stąd też taka duża ilość 
wniosków dofinansowanych. Wspomnę może o najważniejszym kryterium, które 
trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
– projekt powinien mieć charakter spotkania młodzieży z Polski i Niemiec. Może 
to być także projekt trójstronny między Polską, Niemcami i jeszcze jednym krajem, 
np. polsko-niemiecko-ukraiński, polsko-niemiecko-włoski. Ale przede wszystkim 
Polacy i Niemcy muszą aktywnie uczestniczyć w tym projekcie. Jeżeli chodzi o 
tematykę, to mogą Państwo dowolnie dobierać tematy zgodnie z zainteresowaniami 
uczniów, profilami Waszych szkół czy placówek, które reprezentujecie. Natomiast to, 
co musi zostać zachowane, to charakter spotkania, to znaczy stworzenie możliwości, 
żeby podczas realizacji projektu młodzież miała szansę współpracować ze sobą i się 
wzajemnie poznać. Charakteru spotkania nie ma natomiast impreza masowa, na 
przykład Święto Rzeki w Niemczech, do udziału w którym zaproszono młodzież z 
Polski i ta młodzież uczestniczy tylko biernie w obchodach tego święta przez jeden 
dzień, nie wchodząc w interakcję z kolegami z kraju partnera. Takie projekty nie 
mogą zostać przez nas dofinansowane, ponieważ nie została zapewniona integracja, 
możliwość poznania się i interakcja między uczniami czy młodzieżą z obu krajów. 
To jest najważniejsze i w zasadzie jedyne kryterium merytoryczne. Istnieją jeszcze 
inne kryteria formalne, ale akurat dla obszaru przygranicznego, który jest obszarem 
wyjątkowym, kluczowym dla współpracy polsko-niemieckiej – tych kryteriów prak-
tycznie nie ma. Nie ma kryterium minimalnego wieku dla obszaru przygranicznego, 
choć normalnie możemy dofinansowywać projekty, w których bierze udział młodzież 
od dwunastego roku życia. Stąd w obszarze przygranicznym odbywa się szereg 
bardzo ciekawych projektów, w ramach współpracy przedszkoli czy klas nauczania 
początkowego. A zatem w zasadzie wszystko jest możliwe i wszystko jest w Państwa 
rękach, a my służymy Państwu pomocą i staramy się umożliwić realizację Państwa 
pomysłów i projektów.

TU: Bardzo dziękuję za te pierwsze informacje! Teraz wyobrażam sobie to tak, że w 
tym pomieszczeniu mamy już wiele pomysłów i wykorzystajmy fakt, że przed nami 
zasiada trójka bardzo doświadczonych ekspertów. Jesteśmy we własnym gronie i dla-
tego chciałbym zapytać, co to jest dobry wniosek, co jest w nim szczególnie ważne, 
co ma szczególne znaczenie we wnioskach, jeśli mają uzyskać dofinansowanie. O 
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kilku rzeczach już Państwo wspomnieli, ale może zechcieliby Państwo jeszcze z 
własnej perspektywy uzupełnić to o kilka punktów, o których mogliby Państwo 
powiedzieć: „Tak, to właśnie wyróżnia dobry wniosek” lub „To są ważne aspekty, na 
które zwracamy uwagę”...

IK: Myślę, że nie wszyscy potrafią pisać wnioski. Nie wszyscy lubią papier bądź 
papier nie wszystkich lubi i my mamy tę przewagę nad kolegami z Warszawy czy 
z Poczdamu, że najczęściej znamy swoich wnioskodawców. I jeśli dostaję wniosek 
od świetnego dydaktyka, nauczyciela z Barlinka, który pracuje fantastycznie, ale 
wniosek ma napisany bardzo słabo, to on się nie obraża na mnie, kiedy ja proszę 
go o uzupełnienie, bo wiem, że za tym człowiekiem czy za tym papierem kryje się 
ciężka i fantastyczna praca oddanego nauczyciela. Wnioski muszą spełniać kryte-
ria. Kolega o tym nie powiedział, ale to nie mogą być czysto turystyczne projekty, 
choć nie wyobrażam sobie, żeby turystyki w spotkaniach młodzieżowych nie było. 
Bardzo często jest tak, że nasza młodzież podróżuje z rodzicami za granicę, ale nie 
zna swojego kraju, i dostajemy informacje zwrotne, że dzięki kolegom z Niemiec 
poznaje swoją okolicę. Nigdy tu nie była wcześniej, nigdy tego nie widziała… Ja na 
swoim przykładzie wiem, że nigdy nie patrzyłam na swoje miasto tak, jak patrzę 
teraz. Koleżanka z Niemiec, która odbywała w naszym biurze praktykę, biegacz-
ka, powiedziała mi, że w Berlinie nie ma gdzie biegać… Za to Szczecin to idealne 
miasto do biegania. Moja reakcja była jednoznaczna: „No co ty mówisz? Gdzie tu 
się biega w Szczecinie?” A ona na to: „W Szczecinie jest puszcza. Puszcza wchodzi 
do miasta. Chodź, przebiegniemy się razem.” To było 10 lat temu. Pierwszy bieg z 
moją niemiecką koleżanką. Pobiegłyśmy razem i dopiero wtedy, jak gdyby oczyma 
innej osoby, byłam w stanie odkryć to, co mamy. To jest jedna rzecz. Mieszkamy 
też w specyficznym regionie. Szczecin to duże miasto. Po stronie niemieckiej, Me-
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klemburgia, to małe miasta i bardzo często projekty jednak odbywają się po stronie 
polskiej. Niemieccy koledzy mówią, że dla dzieci z małych miejscowości atrakcyjny 
jest wyjazd do filharmonii, do muzeum czy żeglowanie. To jest coś, co mamy – że 
tak powiem – w swoim obszarze. Myślę, że też naszą rolą jest sieciowienie czy też 
pomaganie partnerom narodowym zapoznać się ze sobą. My tych ludzi już znamy i 
jeśli ktoś dzwoni i mówi: „Mam świetny projekt cyrkowy”, a na szkoleniu inny partner 
mówi: „Chciałbym zrobić projekt cyrkowy, ale nie mam z kim, nie mam gdzie…”, to 
mi jest łatwo zadzwonić do koleżanki z Silnowa i powiedzieć: „Posłuchaj, dyrektor z 
Kamienia Pomorskiego chce zrobić projekt. Pomóż mu.” Więc myślę, że to jest nasza 
rola, bo my znamy tutaj ludzi. I dofinansowujemy, co się da.

JB: Podpisuję się pod tym, co powiedziała Iwona. Chciałbym jednak zwrócić uwagę 
na projekty stricte turystyczne, które zakładają przyjazd grupy niemieckiej do grupy 
polskiej i tylko wspólne zwiedzanie. Każdego dnia odbywa się jakaś wycieczka i poza 
tym niczego innego w programie nie ma. Jako PNWM zastanawiamy się wtedy, gdzie 
tu jest ten charakter spotkania. Przyjechać i zwiedzić kraj można w czasie wolnym, 
w czasie urlopu, ferii, wakacji. To nie na tym polega współpraca polsko-niemiecka, 
współpraca młodzieży. Oczywiście elementy regionalne, krajoznawcze powinny być 
przewidziane w programie, powinny stanowić jego część. Tym bardziej, że te konstelacje 
szkół czy organizacji, które współpracują, to nie zawsze jest Berlin-Warszawa... Czasami 
to jest wieś z Podkarpacia, czyli region w południowo-wschodniej Polsce, który ma 
wymianę np. z dużym miastem Monachium. I tutaj uwzględnienie właśnie potrzeb 
uczestników i możliwości, jakie stwarza nam miejsce realizacji projektu, może zostać 
znakomicie wbudowane w program wymiany. W programach wymian zdarzają się 
czasami także pewne „błędy” czy raczej „nietakty”… Nierzadko w projektach spotkań 
polsko-niemieckich podejmowany jest temat historii. Projekt historyczny, czyli wspólne 
odkrywanie przeszłości, jest często połączony z wizytą w miejscu pamięci. No i cza-
sami zdarza się – to jest taki klasyk programów odbywających się w Małopolsce – że 
grupa jedzie na wycieczkę do Krakowa, po drodze zwiedza Wieliczkę, Auschwitz i 
nocuje w Zakopanem. I tak niestety bez żadnej głębszej refleksji, bez żadnego przy-
gotowania czy podsumowania wspólnej wizyty w byłym obozie koncentracyjnym. A 
do tego, o zgrozo, czasami po takiej „wycieczce”, po dniu pełnym „wrażeń” wieczorem 
organizuje się dyskotekę. To naprawdę się zdarza. Wtedy reagujemy, ingerujemy w 
program i staramy się rozmawiać z opiekunami, że to jednak trzeba troszeczkę ina-
czej zaplanować, uświadamiając, że wizyta w miejscu pamięci „po drodze” między 
Krakowem a Wieliczką czy Zakopanem to nie jest tylko wizyta w muzeum. To są 
dużo głębsze treści, do których trzeba się przygotować i które trzeba podsumować. 
Dwa lata temu uruchomiliśmy bardzo atrakcyjną ofertę dla szkół i organizacji z 
Polski i Niemiec, które chcą realizować projekty o tematyce historycznej. Jest to 
program pod nazwą „Zachować pamięć”, w którym wspieramy solidne przygotowanie 
grup do wizyty w miejscu pamięci, ich wspólną pracę badawczą, realizację projektu 
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oraz podsumowanie. Te projekty są lepiej dofinansowywane, ponieważ korzystają z 
zaplecza edukacyjnego miejsc pamięci. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby podjąć temat 
historyczny podczas wymiany młodzieży, to zachęcam do zapoznania się z ofertą 
projektu „Zachować pamięć”, po niemiecku „Wege zur Erinnerung”.

TU: Bardzo dziękuję. Już bardzo wyraźnie widać, że w obrębie dofinansowania 
nie chodzi o to, żeby wrzucić wniosek do skrzynki na listy, a potem dowiedzieć się, 
czy odpowiedź brzmi „tak” czy „nie”, lecz istotne jest, żeby skorzystać z doradztwa. 
Wiadomo też, jakie know-how za tym stoi oraz że można uzyskać wskazówki. I to 
nie tylko takie wskazówki, które dotyczą tego, w jaki sposób otrzymać wsparcie, lecz 
także takie, dzięki którym można ułożyć dobry program. Dlatego też skorzystajcie 
Państwo z tego, że siedzą tu kompetentne osoby, z którymi można porozmawiać i na 
miejscu uzyskać porady na temat tego, jak zrealizować dobry projekt. Pani Sember, 
dopiero co powiedziała Pani, że ministerstwo wsparło tutejszą kawiarnię uczniowską 
„Kawa na szczęście” jako szczególnie innowacyjny projekt. Co – z Pani doświadczenia 
– charakteryzuje dobre, innowacyjne projekty? Z jakim projektem trzeba się zgłosić, 
aby mieć szansę na dofinansowanie także z ministerstwa?

AS: Tak, to są właściwie dwa pytania, na które chciałabym odpowiedzieć oddzielnie. 
Zwracałam już uwagę na to, że nasze ministerstwo w zasadzie wspiera działania or-
ganizacji i stowarzyszeń na szczeblu centralnym, na szczeblu federalnym. Ważne jest 
to, odpowiadając na Pana poprzednie pytanie, żeby planowane projekty przedstawić 
możliwie precyzyjnie, żeby mieć jasność co do tego, jak własny projekt łączy się z 
tym, co instytucja dotująca formułuje jako pomoc – akcentowano już charakter spot-
kania, wspólne przygotowanie i podsumowanie projektów. Należy się zastanowić, 
co własny projekt ma wspólnego z tym, co może być wspierane. I wtedy trzeba te 
aspekty sformułować możliwie jak najkonkretniej, a mianowicie tak, jak sami to 
Państwo planują. Często zakłada się, że trzeba zdecydować się na taki język, w jakim 
spisane są wytyczne, który jest bardzo abstrakcyjny i wywodzi się z praktyk adminis-
tracyjnych. To jednak nie jest wymagane. Ważne jest, aby jasne było, co jest Państwa 
celem, jak chcą Państwo ten cel osiągnąć i jak współpracują Państwo nad tym ze 
swoim partnerem z innego kraju. Jeśli zaś chodzi o innowacyjny charakter… To jest 
bardzo trudne pytanie, ponieważ pojęcie innowacji w pracy z młodzieżą ostatecznie 
nie zostało jednoznacznie zdefiniowane. Myślę jednak, że o wiele bardziej chodzi o 
to, aby pracę prowadzić w sposób ciągły i finansować oraz wspierać tę ciągłość pracy, 
a potem, w tym czy innym miejscu, przy okazji takiego czy innego temacie przyjrzeć 
się, czy pojawiają się nowe koncepcje, nowe idee, właśnie takie innowacyjne koncepcje. 
A do tego w ramach różnych programów działań zawsze pojawia się jakaś możliwość. 
Formułowane są tematy, np. w aktualnym wydaniu programu innowacyjności mamy 
zagadnienie „Uznanie pracy międzynarodowej jako oferty edukacji nieformalnej”. To 
zmierza trochę w tym kierunku, o którym dyskutowali tu Państwo w ciągu ostatnich 
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dwóch dni. Ale sądzę, że nie może i nie powinno w pierwszej kolejności zawsze 
chodzić o innowację, lecz o to, żeby kształtować obecne kontakty transgraniczne w 
sposób ciągły i nadal je rozwijać, wzmacniać i w ten sposób tworzyć dla młodych 
ludzi ofertę spotkań na wiele lat.

TU: Bardzo dziękuję. W ostatnich dniach musieliśmy także odnotować, że w coraz 
większym stopniu mamy do czynienia z tendencjami eurosceptycznymi w poszczegól-
nych krajach. U nas jest to Pegida i AfD, we Francji Front National, a w Polsce czy 
Danii także występują podobne ruchy. Darius Müller opisywał trudności polegające 
na tym, że polscy partnerzy wycofali się z prowadzonych działań. Kiedy analizują 
Państwo wnioski składane do Państwa albo też rozliczenia projektów, to czy da się to 
zauważyć? Czy można zauważyć, że rolę odgrywają zjawiska, które dotyczą bardziej 
działań narodowych, a działalność międzynarodowa traci na znaczeniu… Czy też 
może jest tak, że z powodu Pegidy przyjeżdża mniej grup? Czy da się rozpoznać 
takie trendy?

JB: Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o liczbę wniosków, które w tym roku wpłynęły 
do PNWM, to jest ona nawet większa niż w zeszłym roku w tym samym czasie. 
Bazując więc tylko na liczbie wniosków czy ilości zgłaszanych projektów do Polsko-
Niemieckiej Współpracy Młodzieży, nie widzimy żadnego uwstecznienia czy zmniejs-
zenia tej ilości, co bardzo cieszy. Co natomiast w tym roku pojawiło się nowego, to 
obawy związane z wyjazdem do dużych miast niemieckich. Jeżeli projekt ma się odbyć 
w Kolonii, tuż po zajściach sylwestrowych, to pojawiają się obawy rodziców, które 
przekazywane są nauczycielom, a nauczyciele informują o nich nas: „Czy bezpiecznie 
jest jechać do Niemiec na wymianę?”, „Czy moje dziecko będzie mogło czuć się tam 
bezpiecznie?” Oczywiście proszę pamiętać, że to nie są wyjazdy jednostronne, lecz 
spotkania w ramach partnerstwa szkół czy partnerstwa organizacji i zawsze sugeruję, 
żeby te pytania zadać najpierw swoim partnerom niemieckim, którzy tam na co dzień 
żyją i najlepiej znają sytuację. W rezultacie wszelkie wątpliwości zostają z reguły 
rozwiane. Nie zauważyliśmy też takiej tendencji, że w tym roku większość projektów 
przeniosła się z Niemiec do Polski, że są realizowane raczej w Polsce – nie, jest po 
równo, liczba projektów na terenie Polski i Niemiec jest mniej więcej taka sama. My 
nie wymagamy, żeby projekt odbywał się raz w Polsce, raz w Niemczech. Ale jest to 
oczywiście mile widziane: wizyta – rewizyta, i tak to też się układa. Nie widzę w tej 
chwili żadnego sygnału niepokoju w związku ze zmianami politycznymi. Może to 
jeszcze przyjdzie, ale w tej chwili nie możemy narzekać na spadek zainteresowania 
wymianą polsko-niemiecką.

IK: A ja chciałabym powiedzieć, że dla regionu pogranicza oczywistością już jest 
to, że się ma partnera w Niemczech. Proszę sobie zdać sprawę z tego, że codziennie 
dostajemy pytania od polskich przedszkoli, szkół: „Pomóżcie nam znaleźć partnera 
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w Niemczech, bo szkoła obok ma partnera. Zobaczcie, jakie robią projekty. My też 
byśmy chcieli.” My oczywiście próbujemy pomóc, ale partnera trzeba szukać tak, 
jak tylko się da: przez prywatne kontakty, przez rodzinne kontakty, ogłoszenia, 
giełdę partnerów... Sami organizujemy giełdę partnerów, ale oczywistością jest to, 
że ten, kto nie prowadzi wymiany międzynarodowej, czuje się tak, jak gdyby został 
gdzieś na brzegu, a wszyscy płyną dalej. Oczywistością już jest też to, co wymiana 
międzynarodowa daje szkole, uczniom, rodzicom, rodzinom. Bo Państwo wiecie, że 
wymiana międzynarodowa to nie jest tylko spotkanie dwunastu osób z Polski i Nie-
miec, ale to jest spotkanie ich rodziców i dziadków, kiedy dzieci nocują w rodzinach, 
to są dni wolne, które spędza się w rodzinach i ten obszar jest olbrzymi. Nie wiem, 
czy Państwo wiecie, ale od 15 lat nasz region ma podpisaną współpracę z Bawarskim 
Kołem Młodzieży. Bawarczykom nie wyszła współpraca z Rzeszowem. Przez przy-
padek odwiedzili Szczecin, znaleźliśmy wiele wspólnego. Nam podobają się góry, im 
morze, i tak już razem i żeglujemy, i jeździmy... W Szczecinie jest szkoła, która od 11 
lat współpracuje z gimnazjum w Haßfurcie. Gimnazjum w Haßfurcie to jest szkoła 
bardzo wysoko postawiona, naucza się tam siedmiu języków. Nasza polska szkoła – 
przeciętna, szkoła hotelarsko-gastronomiczna, która zarządza własnym hotelikiem. Ale 
udało im się ponad 10 lat współpracować i wymiana się odbywa. Myślę, że naprawdę 
bardzo wiele rodzin już jest zaangażowanych w tę wymianę i jeśli mówimy o strachu, 
o tym, co się dzieje, czy chcemy tych wymian, czy nie, to nasi partnerzy nie myślą 
„ogólnoniemiecko”, tylko oni znają swoją szkołę partnerską, swoją organizację i tam 
jadą. My też nie mamy takiego oddźwięku, żeby wniosków było mało. Raczej mamy 
zapytania – „Proszę nam pomóc znaleźć partnera.”

JB: Chciałem krótko jeszcze odnieść się do partnerstw w regionie przygranicznym... 
To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo jeżeli spojrzymy na statystyki, które mogą Państwo 
znaleźć na naszej stronie internetowej w publikacji „Dane i fakty”, dotyczące tego, jak 
rozkładają się partnerstwa w obszarze przygranicznym i w ogóle w całych Niemczech 
i w całej Polsce, to obraz jest trochę zaskakujący, dlatego że, jeżeli popatrzymy na 
wymianę pozaszkolną, to najwięcej partnerstw jest właśnie z nowymi landami – z 
Brandenburgią, Pomorzem Przednim-Meklemburgią, Saksonią, Berlinem. Natomi-
ast jeżeli popatrzymy na wymianę szkolną, to intensywne kontakty istnieją między 
Polską a starymi landami, przede wszystkim Nadrenią Północną-Westfalią, Dolną 
Saksonią oraz landami południowymi. Dlaczego te partnerstwa rozkładają się właśnie 
w taki sposób? Różnie można to argumentować. Po zjednoczeniu Niemiec – bo ta 
sytuacja utrzymuje się od 1991 roku – szkoły z landów wschodnich chciały otworzyć 
się na Europę, na świat i szukały partnerstw w pierwszej kolejności z Francją, Wielką 
Brytanią, USA – niekoniecznie z sąsiadem zza Odry. Teraz tendencja ta się troszeczkę 
zmieniła... Ale z perspektywy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży widzę 
bardzo duży potencjał do nawiązywania nowych partnerstw szkolnych między 
szkołami właśnie w obszarze przygranicznym. Bardzo duży potencjał widzę też w 
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projekcie „Translimes”, w ramach którego organizacje pozaszkolne, takie jak Zamek 
Trebnitz, jak magnes przyciągają do siebie szkoły z obu krajów i gdyby trwałym 
produktem „Translimes” była stała współpraca między szkołami, to byłby to świetny 
efekt dodany. Jeżeli Państwo reprezentują szkoły, które nie mają jeszcze partnera w 
kraju partnera, czyli w Niemczech lub w Polsce, to na stronie Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży jest giełda kontaktów online, gdzie można znaleźć szkołę 
partnerską lub też zgłosić swoją szkołę do realizacji jakiegoś projektu. Oczywiście nie 
musi to być zgłoszenie dotyczące od razu wieloletniej współpracy. Tak się nie da, od 
razu… Trzeba spróbować z jednym projektem, jeżeli się uda go wspólnie zrealizować, 
to wtedy można myśleć o dalszej współpracy. Do tego Państwa serdecznie zachęcam. 
Najpierw pracujemy w swojej szkole, zmieniamy ją, potem uczymy się od siebie na-
wzajem w partnerstwie, a potem się sieciujemy, a więc jak najbardziej widzę tu duży 
potencjał do rozwoju partnerstw polsko-niemieckich w obszarze przygranicznym.

TU: Bardzo dziękuję. Jak Państwo widzą, to bardzo konkretne informacje. Później 
mogą Państwo podejść do pana Brodowskiego i zainicjować jakieś partnerstwo szkół. 
Widać jednak, że partnerstwa trwające dłuższy czas, średnio- lub długoterminowe, 
mają wielką wartość szczególnie w trudnych czasach, ponieważ jest zaufanie, ponieważ 
ludzie się znają, ponieważ można ze sobą współpracować w średniej lub długiej per-
spektywie, nawet jeśli nie da się tego zaplanować od początku.

AS: W wymianie w przestrzeni przygranicznej obserwujemy dokładnie to, co zostało 
przed chwilą powiedziane. Wymiana międzynarodowa żyje właściwie relacjami 
personalnymi, osobistymi kontaktami osób odpowiedzialnych, a one są względnie 
stabilne, nawet jeśli zmienia się sytuacja polityczna. To, co z naszej perspektywy ma 
o wiele większy wpływ na zmianę w wymianie międzynarodowej, to ekonomiczne 
warunki ramowe. W przypadku negatywnego rozwoju gospodarczego, np. inflacji, 
obserwujemy, że w takich sytuacjach także projekty wymiany są redukowane albo 
inaczej się rozwijają. A zatem wymiana jest zależna nie tylko od politycznych warunków 
ramowych, lecz zdecydowanie również od ekonomicznych warunków ramowych w 
krajach partnerskich.

TU: Spoglądając na zegarek, muszę ogłosić ostatnie rozdanie i chciałbym przy tym 
wybiec w przyszłość. Jakie są punkty ciężkości we wsparciu świadczonym przez 
Państwa instytucje na najbliższe lata albo na okres, na który aktualnie przygotowują 
Państwo plany? Jakie są główne zagadnienia merytoryczne? Co w szczególności 
będzie wspierane? Na co można się ewentualnie nastawić albo zastanowić się, czy 
dane projekty do tego pasują?

JB: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ma taką tradycję, że co trzy lata proponuje 
podmiotom, organizacjom i szkołom nowy temat przewodni, który można realizować 
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w projektach wymiany. Do tego wypracowujemy cały know-how, metodykę i opra-
cowania, z których nauczyciele i organizacje mogą korzystać czy też we współpracy 
dalej je rozbudowywać. W tej chwili kończymy trzyletni okres pracy nad projektami 
z zakresu orientacji zawodowej, spośród których wiele bardzo ciekawych projektów 
odbyło się w obszarze przygranicznym, między innymi wspólne praktyki, projekty 
wspierające młodzież w momencie wyboru zawodu oraz poruszające inne aspekty 
związane z kształceniem zawodowym. Obecnie tematem na kolejne lata będzie 
„Różnorodność”. Różnorodność, która jest tematem bardzo obszernym i w związku z 
tym będziemy zwracali się do wszystkich szkół, podmiotów z prośbą o rozbudowanie 
tego tematu lub próbę realizacji go w zespołach polsko-niemieckich.

AS: Dla naszego ministerstwa głównymi krajami do współpracy, naturalnie poza 
krajami partnerskimi Jugendwerków, czyli Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, 
Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży, są także Czechy, z którymi mamy 
przecież wspaniały region przygraniczny i tym samym liczne możliwości prowad-
zenia wymiany przygranicznej i nie tylko, oraz naturalnie Izrael i Rosja. To nadal 
są główne kraje, z którymi będziemy współpracować. Jako nowy kraj do współpracy 
w wymianie, także z dodatkowymi środkami, co szczególnie cieszy, doszła Grecja. 
W tym zakresie też chcemy w najbliższych latach rozwijać wymianę. Tak… A poza 
tym z Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży nadal wspierana jest szeroka paleta 
wymiany międzynarodowej przez centralnie ulokowane podmioty i organizacje.

TU: Dziękuję bardzo.

IK: A ja chciałam Państwu opowiedzieć na koniec anegdotę, nie o przyszłości naszej 
organizacji, tylko anegdotę, jak to się szuka partnera na stronie Giełda Partnerów 
PNWM. Szczerze w to nie wierzyłam i zawsze szkołom wnioskodawców mówiłam: 
„Proszę Państwa, jak nie macie partnerów, to możecie wejść na stronę internetową 
PNWM-u, wpisać tam siebie, albo może poszukać organizacji, szkoły... Ale nie 
bardzo w to wierzę...” Na to zgłasza się jedna pani i mówi: „Proszę Pani, ale Pani mi 
to powiedziała przez telefon i ja weszłam na tę stronę... Jestem z Bornego Sulinowa. 
Patrzę, a tam szkoła z Hamburga. Wypadł im polski partner i szukali polskiego part-
nera. Więc ja się zgłosiłam i mieliśmy świetny projekt.” Ja mówię: „No to gratuluję, 
wspaniale.” Na to ona mówi: „Proszę Pani, ale była jeszcze druga część projektu. Oni 
zaprosili nas po wakacjach do siebie, do Hamburga, a za dwa miesiące, na zimowe 
ferie dostaliśmy wszyscy zaproszenie do Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że 
partner niemieckiej szkoły docenił pracę polsko-niemiecką, którą wykonaliśmy w 
Bornem Sulinowie, i zaprosił całą polsko-niemiecką grupę. Zapłacił za przelot, za 
pobyt i powrót.” I dlatego zawsze mówię, że to może Państwo mieć to szczęście i 
znaleźć partnera na stronie PNWM.
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TU: Ok, to naprawdę niezła perspektywa. Ale nie wszyscy muszą od razu lecieć do 
USA. W Polsce jest przepięknie albo w Czechach… Ale, jak Państwo widzą, sporo 
może się wydarzyć, gdy raz się zacznie. Widzą też Państwo, że wszyscy dyskutan-
ci to sympatyczni, mili ludzie zajmujący się środkami wsparcia, z którymi da się 
porozmawiać. To nie jest tak, że tam siedzą tylko biurokraci. Jest wprost przeciw-
nie, prowadzi się wiele merytorycznych dyskusji i swoje projekty można też często 
dzięki tym rozmowom poprawić. Bardzo dziękuję za tę miłą, krótką dyskusję. Mam 
nadzieję, że coś Państwo mogli z tej dyskusji wynieść i że uzyskali Państwo najświeższe 
impulsy, aby dalej rozwijać swoje projekty lub wprowadzać w życie projekty nowe. 
Bardzo dziękuję!

 
Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arkadiusz Dziura
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Christopher Lucht  

Pięć lat polsko-niemieckiej Odrzańskiej Rady 
Młodzieży – partycypacja transgraniczna jest 
pożądana

 
1. Wstęp  
 
Gdy w marcu 2011 roku 24 młodych ludzi z Kostrzyna, Boleszkowic, Seelow i 
Letschina spotkało się na pierwszym posiedzeniu Odrzańskiej Rady Młodzieży 
(ORM), do Zamku Trebnitz przybyło kilku lokalnych polityków, w tym nawet 
burmistrz. Chcieli przy tym być, bo zapewne przypuszczali, że być może powstanie 
tu coś niecodziennego. Także młodzież od początku przeczuwała: tu dzieje się coś 
niezwykłego. Gdy politycy wygłosili już mowy powitalne, uczestniczki i uczestnicy 
z Odrzańskiej Rady Młodzieży otrzymali zaskakujące legitymacje członkowskie w 
postaci kolorowych skarpet. To symbol tego, że chcieli włożyć skarpety i wejść na 
drogę demokratycznych zmian. Dodatkowo – to jeszcze refleksja odnośnie skarpet 
– nie da się postawić regionu na jednej nodze, lecz, żeby pójść do przodu, potrzeb-
ne są dwie stopy – polska i niemiecka. W długiej perspektywie chcemy za sprawą 
Odrzańskiej Rady Młodzieży stworzyć samodzielne stałe gremium partycypacyjne w 
polsko-niemieckim regionie Odry. Poza zaangażowaną młodzieżą także od polityki 
samorządowej potrzebna jest gotowość do zaakceptowania prawdziwej partycypacji 
młodzieży – najlepiej i ze stałymi, ale otwartymi strukturami.

Czy oczekiwania powiązane z tym symbolicznym strzałem startowym udało się 
faktycznie zrealizować w kolejnych latach, aż do dziś? Bilans ilościowy wygląda tak:

Były to dwa zaproszenia do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego, dwa zaproszenia 
do Landtagu Brandenburgii wystosowane przez urzędujących przewodniczących 
parlamentu, wyróżnienie jako projekt demograficzny miesiąca od sekretarza sta-
nu Albrechta Gerbera, konferencje z politykami i ekspertami na temat przemian 
demograficznych, Europa w szkole, partycypacja młodzieży; rozmowy na miejscu 
z innymi polsko-niemieckimi projektami młodzieżowymi w Görlitz-Zgorzelcu, 
Guben-Gubinie, Bad Muskau, Frankfurt-Słubice, Forst, Boleszkowicach, Kostrzynie 
i Seelow. Dodatkowo z udziałem Odrzańskiej Rady Młodzieży odbywały się różne 
imprezy w regionie i poza nim: festyn miejski w Seelow, Dzień Demokracji w po-
wiecie Märkisch-Oderland, Dzień Edukacji Obywatelskiej w Słubicach, konferencja 
Jugendgerecht w Berlinie, 25. urodziny Kraju Związkowego Brandenburgia, a nawet 
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Dzień Regionów Morza Bałtyckiego w Hämeenlinna koło Helsinek. Projekt został 
opisany w licznych publikacjach (m.in. Mieszanie się: Dlaczego demokracja jest 
częścią dorastania – Biuro ds. Partycypacji Dzieci i Młodzieży w Brandenburgii). 
To wszystko powoduje, że ten projekt jest czymś szczególnym. Ale czy partycypacja 
młodzieży w tym projekcie rzeczywiście funkcjonuje? Czy też to tylko mylące pozory? 
Jaka treść kryje się za tą wyliczanką miast i imprez?

2. Partycypacja młodzieży to nie samonapędzający się proces

Najpierw trzeba odnotować: Impuls do tego projektu dała sama młodzież. Chciała 
ona porozmawiać z rówieśnikami z drugiej strony Odry na temat ich życzeń i celów. 
Szkoły i kluby sportowe najwyraźniej nie oferowały w tym zakresie wystarczających 
szans na nawiązanie kontaktu w niewymuszonej atmosferze. Od tego czasu co 3-4 
miesiące w Zamku Trebnitz spotykało się ze sobą około 24 młodych ludzi z Polski 
i Niemiec, aby opracowywać wspólne idee, planować działania lub spotykać się z 
decydentami politycznymi. Czasami więcej było Polaków, a czasami Niemców. 
Musieliśmy co jakiś czas poszukiwać następców, ponieważ wiele osób opuszczało 
region po ukończeniu szkoły, podejmując studia lub naukę w innej szkole.

Raz na rok, wraz z innymi członkami, wyszukiwaliśmy sobie temat wiodący. Chodziło 
o możliwości kształtowania czasu wolnego, partycypację młodzieży, przemiany 
demograficzne, Europę i podsumowanie współpracy polsko-niemieckiej 25 lat 
po rewolucji pokojowej i zjednoczeniu Niemiec. Stawialiśmy wspólnie postulaty, 
opracowywaliśmy idee i zapoznawaliśmy z nimi opinię publiczną w formie akcji, w 
internecie i broszurkach. 

Historia ORM pokazuje jednak wyraźnie, że transgraniczna partycypacja młodzieży 
to nie jest samonapędzający się proces. My, czyli Zamek Trebnitz, młodzież i politycy 
z regionu, musimy się cały czas spotykać, aby dyskutować o ważnych wyzwaniach 
społecznych. Dla placówki kształceniowej zawsze w tle obecnej było pytanie: Jak 
realizować transgraniczną partycypację młodzieży przede wszystkim długoterminowo 
i trwale? 

3. Młodzież i europejskie przestrzenie życiowe 

Dla nas zawsze ważny był europejski wymiar współpracy transgranicznej. Bo Europa 
nie jest już czymś oczywistym. W czasach doświadczonych kryzysami, w których trwają 
ożywione debaty o dalszej integracji i współdziałaniu Europy, projekt ten chciał dać 
głos młodzieży z Niemiec i z Polski. Ponieważ dla młodzieży w polsko-niemieckim 
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regionie przygranicznym Europa nie ogranicza się tylko do wspólnej waluty europejs-
kiej – euro, zwłaszcza że w dającej się przewidzieć przyszłości w Polsce powszechnie 
obowiązującym środkiem płatniczym nadal pozostanie złotówka. Europa oznacza 
o wiele więcej, bo chodzi także o przekraczanie granic, wspólne rozwiązywanie 
problemów, wspólną pracę i życie. Europa jest tu codziennością.

Europejskie przestrzenie życiowe rozwijają się coraz silniej wzdłuż granic wewnętrznych 
UE. Transgraniczne obszary ścisłej integracji szczególnie młodzieży i młodym 
dorosłym powinny oferować lepsze widoki na przyszłość, jeśli chodzi o czas wolny, 
kształcenie zawodowe i transnarodowy rynek pracy. Dopiero tutaj, gdzie „Europa 
leży przed drzwiami” i gdzie ideę europejską można przeżywać i testować na co 
dzień w najbliższym otoczeniu, młodzi ludzie wreszcie mogą w mikroskali „rozwijać 
centralne interkulturowe kompetencje kluczowe i kompetencje w działaniu na rzecz 
realnego życia w Europie” i budować tożsamość europejską (por. m.in. Wisser 2016, 
24). Chodzi tylko o to, aby rzeczywiście wykorzystywać nadarzające się szanse. Tyle 
teorii: A jak wygląda praktyka? 

Aby zrozumieć i pokazać, jak projekt rozwijał się w ostatnich latach, rzućmy teraz 
okiem na aktualnie trwające działania związane z „Odrzańską Radą Młodzieży”, 
która po dołączeniu Europaschule z Forst w 2015 roku nosi nazwę „Odrzańsko-
Nyska Rada Młodzieży”. 

4. Aktualny projekt: Spotkanie młodzieży Blended Mobility 

Od stycznia 2015 roku projekt stanowi część Partnerstwa Strategicznego placówki 
kształceniowej z tytułem „Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji 
Młodzieży”. Ważnym elementem Partnerstwa Strategicznego stanowi tak zwane 
działanie Blended Mobility (blended = mieszanka: chodzi tu o mieszankę wirtualnego 
i analogowego spotkania młodzieży), w którym udział biorą uczennice i uczniowie z 
dwóch szkół w Forst (D) i Boleszkowicach (Pl). Celem działania Blended Mobility ma 
być uzyskanie wiedzy o tym, co konkretnie może osiągnąć partycypacja młodzieży w 
polsko-niemieckim regionie przygranicznym i jaką rolę może odegrać E-partycypacja. 
Pierwsze spotkania – bazując na naszych sprawdzonych doświadczeniach i metodach 
– wykorzystaliśmy do tego, aby zbudować świadomość partycypacji młodzieży oraz 
ukazać możliwości i granice zaangażowania młodzieży. Chodziło także o to, aby 
wzmocnić osoby uczestniczące (empowerment) i ich kompetencje demokratyczne. 
Podczas spotkań przeplatały się ze sobą krótkie impulsy teoretyczne na temat prawa 
do partycypacji (np. Karta praw podstawowych UE, strategia UE na rzecz młodzieży), 
systematyki (uczestnictwo, współdziałanie, współdecydowanie i samostanowienie) i 
praktyka (fora dzieci i młodzieży, rady młodzieżowe, biura młodzieżowe/Jugendbüros) z 



202

ćwiczeniami praktycznymi. Między innymi dyskutowaliśmy z członkami parlamentów 
młodzieżowych z Forst, Guben/Gubina oraz Kostrzyna o partycypacji młodzieży, 
zakładaliśmy partie polsko-niemieckie i próbowaliśmy dla konkretnych problemów 
politycznych znaleźć transgraniczne rozwiązania ukierunkowane na młodzież. Wyniki 
naszej pracy i przemyślenia przedyskutowaliśmy następnie z przewodniczącym komisji 
do spraw europejskich w Landtagu Brandenburgii, posłem do Landtagu – panem 
Marco Büchelem oraz z prezesem Związku Młodzieży Wiejskiej w województwie 
wielkopolskim – panem Karolem Macem. 

Cząstkowa ewaluacja przyniosła zachęcający feedback: jako wynik projektu odnotowano 
pozytywną zmianę nastawienia osób uczestniczących wobec polityki, partycypacji 
młodzieży i Europy, jak również podkreślono otwartość, motywację i zainteresowanie 
politykami i stosunkami polsko-niemieckimi. Niemniej jednak na forum pojawiło się 
pytanie: Co możemy osiągnąć w obrębie projektu z nowo nabytymi kompetencjami 
partycypacyjnymi? Opracowane zostały różne idee: zorganizowanie w Trebnitz „dnia 
młodzieży” z udziałem ekspertów i polityków ze wspólnymi warsztatami, wizyta w 
prawdziwym parlamencie w Polsce i w Niemczech oraz Parlamentu Europejskiego w 
Strasburgu oraz dyskusja z posłami różnych partii. Młodzież zdecydowała się jednak 
w końcu na założenie i organizację posiedzenia polsko-niemieckiego parlamentu 
młodzieżowego, na które ma zostać zaproszona także młodzież z innych szkół. Z 
pomocą pana Marco Büchela prośba do przewodniczącej Landtagu Brandenburgii 
została rozpatrzona szybko i pozytywnie. To jednak wiązało się z kolejnym pytaniem: 
Jak najlepiej i jak najefektywniej zorganizować dwunarodowy parlament młodzieżowy? 
Tutaj zadziałała oparta na internecie wirtualna część działania Blended Mobility. 
 
 
5. Założenie polsko-niemieckiego parlamentu młodzieżowego  
 
Zadanie młodzieży od teraz polegało na tym, aby wspólnie opracować, jaki kształt 
powinien mieć konkretnie nasz polsko-niemiecki parlament młodzieżowy. Internet miał 
pomóc młodym ludziom dowiedzieć się, jakie rodzaje parlamentów młodzieżowych 
– przede wszystkim europejskich i dwunarodowych – w ogóle występują, jakie są ich 
priorytety i jak są zorganizowane. 

W Niemczech młodzież zajmowała się przede wszystkim następującymi parlamen-
tami młodzieżowymi:

• SIMEP (symulacja parlamentu europejskiego – zorganizowana przez stowarzys-
zenie Junge Europäische Bewegung)

• EYP (European Youth Parliament – zorganizowany przez Fundację Schwarzkopf)
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• MEP (Modell Europa Parlament – zorganizowany przez niezależne stowar-
zyszenie).

W Polsce były to

• posiedzenie rotariańskiego Parlamentu Młodzieży poświęcone Trójkątowi Wei-
marskiemu 

• Euroscola (Parlament Europejski) 

• oraz Sejm Dzieci i Młodzieży, który obraduje od 1994 roku, zawsze w dzień 1 
czerwca w Sejmie.

Zasadniczo należało wyjaśnić następujące kwestie:

• Tłumaczenie w kombinacji niemiecki-polski czy obrady po angielsku

• Symulacja czy prawdziwy parlament 

• Praca we frakcjach i komisjach

• Znalezienie tematów 

Po pierwszym rozeznaniu się w internecie młodzież zwróciła się pocztą elektroniczną 
do organizatorów innych działań i zadała konkretne pytania dotyczące silnych i słabych 
stron poszczególnych podejść. Po wzajemnej wymianie informacji, w trakcie której 
wszystkie dokumenty trzeba było tłumaczyć na inny język, młodzież opracowywała 
propozycje dotyczące poszczególnych otwartych kwestii organizacyjnych i poddawała 
je głosowaniu. Już w tym momencie dało się zauważyć, że w internecie, dokładnie 
jak w realnym spotkaniu młodzieży, praca bez tłumaczy nie jest specjalnie udana, 
ponieważ język angielski uczestników liczących sobie dopiero 14/15 lat nie wystarcza 
do prowadzenia złożonych dyskusji. 

Cały ten proces uzgodnień okazał się wielowarstwowy, dlatego też spotkaliśmy 
się z kilkoma przedstawicielami z poszczególnych szkół w Trebnitz w trybie ana-
logowym, aby opracować ostateczną koncepcję parlamentu. W rezultacie Polsko-
Niemiecki Parlament Młodzieżowy ma obradować w dniu 29.11.2016 r. w Poczdamie 
w następującym trybie:

Będą cztery dwunarodowe komisje. Tematy będą opracowywane przez wszystkich 
uczestników w trakcie spotkań roboczych w Trebnitz, przy czym mają one obejmować 
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kilka obszarów: tematy młodzieżowe, stosunki polsko-niemieckie, przyszłość Europy 
i tematy o bardziej narodowym znaczeniu. Komisje będą obradować w mieszanym 
składzie narodowościowym. Każda komisja opracowuje rezolucję, w której najpierw 
zostanie zarysowany problem (w tak zwanych IC ś – Introductory clauses), a następnie 
zostaną opracowane rozwiązania (OC ś – Operative clauses). Te rezolucje będą 
następnie dyskutowane na plenum przez wszystkich młodych parlamentarzystów.

Dla potrzeb obrad, koordynacji, w celu zbudowania struktur i merytorycznego zaostrze-
nia pracy parlamentu młodzieżowego, zostaną stworzone partie „światopoglądowe”. 
O tym, czy będą miały skład czysto narodowy, czy też mieszany, w chwili zamknięcia 
publikacji decyzja nie została jeszcze ostatecznie podjęta. Aspekt partyjny okazał się 
bardzo problematyczny, ponieważ systemy partyjne w Niemczech i w Polsce różnią się 
od siebie w wielu punktach i aktualnie dominujące partie można przenieść na aktualne 
co ważniejsze rodziny różnych partii w tych krajach jedynie z dużymi ograniczeniami. 
Merytoryczna zgodność w większym zakresie jest możliwa właściwie tylko między 
Platformą Obywatelską i CDU. FDP, Zieloni, Socjaldemokraci w aktualnej polityce 
w Polsce odgrywają jedynie umiarkowaną rolę. Polskie Stronnictwo Ludowe i PiS 
właściwie nie mają odpowiedników w Niemczech. Dlatego jak dotąd większość 
młodzieży preferuje założenie własnych partii/frakcji z własnymi priorytetami te-
matycznymi. Ten proces w chwili zamykania publikacji jeszcze się nie zakończył. 
Celem jest jednak ulokowanie partii w miarę możliwości w tradycyjnym spektrum 
konserwatywno-obywatelskim, socjalno-demokratycznym, liberalno-wolnościowym, 
zielono-alternatywnym. 

Ważna w odniesieniu do współkształtowania i partycypacji jest decyzja, że w naszym 
projekcie nie ma chodzić o symulację parlamentu (por. Rappenglück 2000), w której 
młodzież przejmuje określone role (por. Schirrmeister/Plessner 2014; Weißeno 2004). 
Ma chodzić o prawdziwy parlament młodzieżowy, w którym młodzież sama będzie 
wypracowywać i reprezentować swoje stanowisko. Ewaluacja „Polsko-Niemieckiego 
Parlamentu Młodzieżowego w Trebnitz” zapowiada ciekawe wyniki, o których nie-
bawem będzie się można dowiedzieć. 

 
6. Wniosek: Region przygraniczny jako przestrzeń transnarodowego działania   
 
Integracja europejska w regionach przygranicznych to nie jest samonapędzający się 
proces, lecz złożone zadanie, które stanowi wyzwanie także albo przede wszystkim 
dla edukacji szkolnej i pozaszkolnej. To, czy i jak dzieci i młodzież przeżywają swój 
region przygraniczny jako przestrzeń do transnarodowego działania, to czy oraz jak 
potrafią wykorzystać szczególne szanse wynikające z bliskości granicy, często zależy 
więc od ofert edukacyjnych oraz struktury nadarzających się możliwości oferowanych 
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im przez szkołę, politykę i społeczeństwo obywatelskie.

Sekretarz stanu Gerber podczas wręczania nagród powiedział rzecz następującą: 
„Kreatywność i świeże, często niekonwencjonalne, pomysły młodych ludzi są po-
trzebne, szczególnie jeśli chodzi o przeobrażenia demograficzne i związane z nimi 
zmiany. Młodzież musi mieć możliwości współkształtowania, ponieważ chodzi 
również o ich interesy. Odrzańska Rada Młodzieży pokazuje w sposób wzorcowy, 
jak może wyglądać udział. To zaangażowanie wzmacnia związek z małą ojczyzną, 
a ten, kto czuje się dobrze w swoim regionie, planuje tam także swoją przyszłość. 
Szczególnie ważne jest także założenie transgraniczności w pracy Rady Młodzieży, 
ponieważ po jednej i po drugiej stronie Odry występują podobne wyzwania. Wza-
jemne poznawanie i wspólne projekty pomagają w integracji regionów w obydwóch 
krajach i w niwelowaniu uprzedzeń.”

Tak samo widzą to młodzi ludzie z Rady Młodzieży. Marvin (16) z Forst: „W moim 
rodzinnym mieście Forst wkrótce też będzie coś w rodzaju rady młodzieży. Ten projekt 
w Trebnitz zmotywował mnie do tego, aby w niej współdziałać. Bo moje nastawienie 
do polityki i młodzieży uległo zmianie. Jeśli pojawia się szansa, to młodzież powin-
na się wtrącać”. Natalia (15) z Boleszkowic uzupełnia: „My w Polsce przechodzimy 
aktualnie pewnego rodzaju proces uczenia się w dziedzinie demokracji. Wielu ludzi 
wychodzi na ulice i protestuje przeciwko nowym ustawom. Nie wiem, czy wcześniej 
też tak było, ale osobiście zauważam, że mam własne zdanie. A tutaj, w Trebnitz, 
nauczyliśmy się, że nasze zdanie jest ważne. Wiele się nauczyłam z rozmów z poli-
tykami z Niemiec i Polski”. 

7. Partycypacja młodzieży w konstytucji  
 
Pięcioletnia działalność Odrzańskiej Rady Młodzieży zakończy się na razie z końcem 
listopada 2016 roku polsko-niemieckim parlamentem młodzieżowym. W Landtagu 
Brandenburgii 60 młodych ludzi z jednej i drugiej strony Odry i Nysy będzie dyskutować 
o aktualnych wyzwaniach, które mają bezpośredni wpływ na ich młodzieżowy świat 
społeczny. To spotkanie bez wątpienia stanowi punkt kulminacyjny w partycypacji 
młodzieży w regionie Odry i Nysy. Nawet jeśli parlament młodzieżowy niekonie-
cznie stanowi idealny format procesów partycypacji młodzieży (zbyt sztywny i zbyt 
formalny), to entuzjazm, z jakim młodzież pracuje nad przygotowaniem, pokazuje 
silne strony tego projektu. Wypracowane rezolucje będą zawierać liczne punkty, któ-
rych rozpowszechnianie z pewnością się opłaca. Projekt będzie więc trwał. Ale jak? 
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Po zakończeniu projektu będziemy wspólnie dyskutować z młodzieżą, czy w przyszłości 
wprowadzić jako stały taki format transgranicznego gremium dla partycypacji 
młodzieży między regionami granicznymi. Ważną rolę będą przy tym odgrywać z 
pewnością także elementy E-partycypacji. Można sobie wyobrazić przykładowo od-
bywanie posiedzeń parlamentu młodzieżowego na zmianę w Poczdamie i Gorzowie 
lub w Poznaniu. Pewne jest jednak to, że dokumenty i rezolucje opracowane przez 
taki parlament nie mogą skończyć w szufladach polityków lub w koszu na śmieci. 
Jeśli jednak uzyskamy wsparcie obydwóch parlamentów regionalnych, to byłaby to 
już dobra podstawa do włączenia do dyskusji decydentów i dla możliwej realizacji 
wyników. Nasz polsko-niemiecki parlament młodzieżowy mógłby kierować się kon-
cepcjami i założeniami dialogu zorganizowanego ze strategii UE na rzecz młodzieży, 
aby w sposób długotrwały i ukierunkowany pozostawać w kontakcie z decydentami 
politycznymi. 

Młodzież ma prawo wyrażać swoje życzenia i potrzeby. A my doświadczyliśmy tego, że 
nasza młodzież jest traktowana poważnie przez polityków, nauczycieli i wychowawców. 
W każdej fazie projektu mieliśmy okrągłe stoły, przy których młodzież i decydenci 
polityczni wspólnie opracowywali realistyczne i wykonalne idee. Gdy politycy na 
miejscu podczas planowania projektów myślą o młodzieży z Seelow, Forst, Kostrzyna 
i Boleszkowic, to już wiele osiągnęliśmy. 

Po pięciu latach trzeba jednak mimo to realistycznie stwierdzić: Nasz cel, polegający 
na samodzielnej lub finansowanej przez miasta i regiony transgranicznej strukturze 
partycypacji młodzieży, jak dotąd nie został zrealizowany. Co prawda coraz bardziej 
rozbudowaliśmy naszą sieć projektów młodzieżowych, znaleźliśmy życzliwe ucho wśród 
polityków i administracji, ale brakuje jeszcze kroku idącego w kierunku umocowania 
w polityce. Być może inicjatywa polityczna nakazująca partycypację młodzieży w kraju 
związkowym Brandenburgii w konstytucji krajowej dałaby decydujący rozmach. Ale 
nie ustajemy w wysiłkach i także w tym roku znów wkładamy nasze demokratyczne 
skarpety prowadzące nas do następującego celu: Stworzenie bezgranicznej europejskiej 
przestrzeni edukacji i partycypacji dla młodzieży.  
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Barbara von Campe 

Krajobraz kulturowy jako miejsce uczenia się − 
Edukacja kulturowo-historyczna  
w transgranicznej pracy projektowej

 
Przedstawiona tutaj praca edukacyjna zaczyna się od kulturowego zjawiska „granicy”, 
której dzielący, rozróżniający, ale równocześnie łączący element, jest rozumiany jako 
ośrodek interakcji międzyludzkiej. Centralny dostęp umożliwia krajobraz kulturowy 
jako miejsce uczenia się. Teoretyczne podstawy dydaktyki „uczenia się historycznego” 
są powiązane z wymaganiami specjalistycznymi kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn 
dotyczące założenia multidyscyplinarnego uczenia się przez łączenie przedmiotów w 
rozumieniu „Cultural Studies”. Wynik tego połączenia stanowi propozycja przepro-
wadzenia pod głównym tytułem „Granica” projektu pilotażowego „Krajobraz kultu-
rowy jako miejsce uczenia się − polsko-niemieckie obszary przygraniczne: Neumark 
| Ziemia Lubuska. Koncepcja turystyki kulturalnej dla Europy”.

 
1. Wstęp 

Tylko człowiekowi jest dane wiązać i rozwiązywać wobec natury, i to w osobliwy sposób, że jedno jest zawsze 
warunkiem czegoś innego. Wyrywając z niczym niezakłóconego położenia naturalnych rzeczy dwie z nich, aby 
je opisać jako „odrębne”, odnosimy je w naszej świadomości do siebie, odróżniamy obydwie te rzeczy od tego, 
co jest pomiędzy nimi. I na odwrót: Jako połączone odczuwamy tylko to, co najpierw w jakiś sposób od siebie 
odizolowaliśmy. Rzeczy najpierw muszą być oddalone od siebie, aby potem być ze sobą. Nie miałoby ani prakty-
cznie, ani logicznie sensu łączyć czegoś, co nie było oddzielone, co w jakimś sensie nadal nie jest oddzielone. To, 
według jakiej formuły w ludzkich przedsięwzięciach obydwie te rzeczywistości się spotkają, czy to połączenie, 
czy też oddzielenie będzie odczuwane jako coś naturalnego, a ten drugi stan jako postawione przed nami 
zadanie – według tego można uporządkować wszystkie nasze działania. (Simmel 1993, 7) [podkreślenia: BvC]

Tekst Simmela opisuje założenie, które jest ważne dla naszej transgranicznej pracy 
projektowej: oddzielenie, a tym samym powstanie różnicy. „Oddzielający” jest tu 
impuls, który prowadzi do wyznaczenia granicy i podzielenia tego, co wcześniej było 
połączone i być może całe, i tym samym odróżnia: jedno i drugie. Bez oddzielenia nie 
byłoby granicy, przekroczenia granicy, przesunięcia granicy i otwarcia granicy albo jej 
zniesienia, ale także postrzegania tego, co własne i tego, co obce i płynącego z tego 
poznania. „To, co odgranicza, wyklucza. To, co oddziela, łączy. To, co się dotyka, 
jest zawsze na dystans. Nie możemy tego paradoksu uniknąć” (Schlögel 2003, 143). 
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Każde działanie to przyczyna i konsekwencja czegoś innego. Filozofia kultury określa 
to jako prymat kultury, ponieważ także pojęcie „kultury” bierze początek z tego pa-
radoksu i ostatecznie ze zjawiska oddzielenia: „[…] kiedy mówimy o kulturze, świat 
[pojmujemy] jako rezultat, ale także jako warunek działania (praxis) i kształtowania 
(poesis) ludzkiego” (Konersmann 2012, 2). 

Impulsem i towarzyszącą mu cechą charakterystyczną przedstawionej tutaj kulturowo-
historycznej pracy edukacyjnej w obszarach przygranicznych jest pojęcie granicy, jej 
oddzielający, odróżniający element jako punkt wyjścia i wyraz interakcji międzyludzkiej. 
Można go znaleźć w formie niezliczonych dualizmów i sprzeczności, dyskursów i 
wzajemnych oddziaływań. Są to części złożonego i pozostającego w ciągłym ruchu 
systemu interferencji, przeniknięć i powiązań, podzielonych na przestrzenie realne, 
wyimaginowane i wirtualne w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

Kulturowo-historyczna praca edukacyjna podąża za Walterem Benjaminem w opisanej 
przez niego roli „f laneura” do krajobrazu kulturowego jako „detektyw form”, jako 
„znawca progów, który rozpoznaje i zna najsubtelniejsze przejścia” (Schlögel 2003, 
135). Wychodząc od teraźniejszości, obchodzenie staje się „trybem doświadczania 
i poznania”. Miejsce staje się źródłem historycznym. Schlögel w oparciu o Ernsta 
Blocha i Erica Hobsbawna określa benjaminowską zasadę konstrukcji bycia obok i 
równoczesności jako „równoczesność nierównoczesności” (Schlögel 2003, 10). Ma 
to tę zaletę, że merytorycznie można „wejść w dowolnym punkcie” (Schlögel 2003, 
136). Kiedy Schlögel pisze: „Miejsce ma prawo weta”, to założony pierwotnie jako 
czasowy fenomen „równoczesności nierównoczesności” zyskuje dodatkowo aspekt 
przestrzenny „jako właściwe miejsce akcji i ramy odniesienia, aby uzmysłowić sobie 
epokę w jej całej złożoności” (Schlögel 2003, 10). 

Widoczne granice stają się punktem wyjścia dla analizy historii ich powstawania, 
mającym na celu wyostrzenie naszego postrzegania i rozumienie opisanego paradoksu 
lub naszego działania kulturowego nie jako „albo-albo” lub „ani to-ani to”, lecz w 
rozumieniu „kultury granicy” (Röttgers 2012, 316), dążenia do „zarówno-jak i”, a 
tym samym jako równowagi przeciwstawnych tendencji (por. Simon 2002, 82 ff.).

Naszkicowana tu hipoteza „krajobrazu kulturowego jako miejsca uczenia się” jest 
próbą multidyscyplinarnego połączenia teoretycznych i metodycznych podstaw dla 
badania czasu, przestrzeni i działania w rozumieniu „Cultural Turns” i przeniesienia 
na dydaktyczny model edukacji kulturowo-historycznej w szkołach. Zgodnie z Doris 
Bachmann-Medick Turns nie realizują „w żadnym razie tylko interdyscyplinarnych 
powiązań, lecz stają się także ważnymi łącznikami inter- i transkulturowymi” (2014, 
419). Zgodnie z tym dyskursy teoretyczne z geografii człowieka, socjologii, badań nad 
pamięcią, nauk historycznych i literaturoznawstwa tak samo włączane są w rozważania 
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z zakresu „krajobrazu kulturowego jako miejsca uczenia się”, jak te z zakresu sztuki, 
architektury i, jako spinająca klamra, filozofii kultury. Tworzą punkt styczny dla 
poznania związków w świecie społecznym, a tym samym uczenia się w szkole. 

Aby wytworzyć powiązanie z praktyczną codziennością w szkole, wymagania 
specjalistyczne kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn dla takich przedmiotów, jak 
filozofia, geografia, historia, WiPo (polityka gospodarcza), niemiecki i plastyka 
zostały przykładowo zbadane pod kątem występowania części wspólnych lub punk-
tów zaczepienia dla uczenia się interdyscyplinarnego w takich tematach jak „granica/ 
przekraczanie granic”. 

Za podstawę modelu „krajobraz kulturowy jako miejsce uczenia się” wzięto przy tym 
następującą tezę: 

Krajobraz kulturowy w rozumieniu całości materialnego dziedzictwa kulturowego jest 
odpowiedni jako miejsce uczenia się, aby uwidocznić i udostępnić wielowarstwowość 
ludzkiego myślenia i działania. W szczególności w politycznych obszarach przy-
granicznych zrozumiałe staje się dialektycznie zakładane wzajemne oddziaływanie 
„dzielenia” i „łączenia” w formie „wytyczania granic” i ich „przekraczania” (działanie/
wydarzenie) w przestrzeni i czasie na podstawie szczątków poprzednich epok. 
Fizyczne, kulturowe oraz społeczne granice można dekonstruować i tym samym 
uwidocznić poprzez kombinację metod, którą należy tu nadmienić w oparciu o 
„Historische Raumanalyse” autorstwa Susanne Rau (2013). W rozumieniu „kultury 
granicy” podejście multidyscyplinarne umożliwia rozwój/wykształcenie kompetencji 
przewidzianych w szkolnych wymaganiach przedmiotowych oraz nauczenie się metod 
i treści z najróżniejszych dziedzin. Model „miejsce uczenia się: krajobraz kultury” 
nadaje się dlatego jako łączący różne przedmioty/ ponadprzedmiotowy dostęp do 
uczenia się świata społecznego.

Podstawą realizacji dydaktycznej jest model „uczenia się historycznego” Jörna Rüsena 
(2008) rozwijany przez Petera Gautschiego (2009)1 z celem wykorzystania kompe-
tencji sformułowanych tu dla macierzy historia-pamięć opracowanej przez Petera 
Seixasa (2016)2 dla praktycznej kultury historycznej tak, by pozwolić studentom, 

1 Gautschi pisze (2009, 5): „Podczas «uczenia się historycznego» jednostki zajmują się wycinkami z uniwersum 
historii. «Uczenie się historyczne to styl myślenia, a nie akumulowanie wiedzy. Podobnie jak filozofowanie 
i myślenie matematyczne, jest to zdobycz kultury zachodniej, która liczy sobie 2500 lat, a z biegiem stuleci 
zróżnicowała się, odmitologizowała i zracjonalizowała» (Pandel 2006, 126). Jörn Rüsen definiuje «uczenie 
się historyczne» jako «proces ludzkiej świadomości, w którym określone doświadczenia czasu można sobie 
przyswajać poprzez interpretację, a przy tym równocześnie do tej interpretacji powstaje kompetencja, która się 
dalej rozwija» (Rüsen 2008, str. 61).”

2 Macierz „oferuje sposób myślenia […] między dyscyplinarnymi praktykami historii […] i tym, co po niemiecku 
nazywane jest «Lebenspraxis» (praktyka życiowa − przyp. tłumacza)” (Seixas 2016).
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uczennicom i uczniom współdziałać poprzez kształtowanie w rozumieniu modelu 
nauczanie-uczenie na opowiadaniach „granicznych”.

Niniejszy artykuł jest pierwszą próbą udowodnienia tezy autorki i połączenia wiedzy 
teoretycznej z doświadczeniami z praktyki w zorganizowanej formie podejścia me-
todycznego. Podstawę stanowią projekty z uczennicami i uczniami oraz studentami 
w niemiecko-duńskim i polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Autorka 
wnosi swoje doświadczenia z działań badawczych, kształtujących i pośredniczących 
w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, architektury, kultury budowlanej, rozwoju 
miast i sztuki i rozumie przy tym badania lokalne w niemiecko-duńskim i polsko-
niemieckim obszarze przygranicznym jako praktyczny wkład w interdyscyplinarny 
specjalistyczny dyskurs naukowy, który w najlepszym razie stworzy możliwości do 
ustanowienia w sposób aktywny, „zarówno” kulturowo-historycznie, „jak również” 
przyszłościowo i partycypacyjnie, i kształtująco „kultury granicy”. 

 
2. Temat: Granica  
 
2.1 Zawężenie tematu: „Miejsce ma prawo weta”

Za Karlem Schlögelem miejsce jako źródło historyczne ma prawo weta wobec połączenia 
przestrzeni, czasu i działania. „Odniesienie do miejsca po cichu zawierało pochwałę 
histoire totale – przynajmniej jako ideę, jako definicję celu” (2003, 10). Dające się tu 
odczytać pęknięcia, braki ciągłości i zmiany odgraniczają „przedtem” od „potem”. Z 
nich dadzą się odczytać wydarzenia. 

Tylko na miejscu, w fizycznej przestrzeni krajobrazu kulturowego, „równoczesność 
tego, co nierównoczesne” jest widoczna dla tego, kto potrafi patrzeć. Tylko tutaj 
zajmowanie się „historycznie wyrosłymi wzorcami myślowymi, skalami wartości i 
nawykami życiowymi obcych epok i ich śladami we własnym świecie społecznym” 
jest możliwe w nadzwyczaj szczególny sposób, aby „uzyskać ugruntowane racjonalnie 
i krytycznie stanowisko w rozumieniu zdolności do oceny historyczno-politycznej” 
(MSB 2016, 12). W szczególności obszary przygraniczne, ze względu na swoją 
wielowarstwowość, umożliwiają „zajmowanie się historycznymi elementami, struk-
turami i procesami, które mają znaczenie dla orientacji w dzisiejszym społeczeństwie 
i […] przyczyniają się do budowy tożsamości” (ebd.).

Granice porządkują. Przebiegają one między tym, co wewnątrz i na zewnątrz, między 
tą i tamtą stroną i wyznaczają, kto gdzieś przynależy, a kto nie. Granice dzielą i 
organizują tym samym nie tylko terytoria, lecz także człowieka w jego rozumieniu 
siebie samego i jego otoczenia. 
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Granice sortują i nadają kształt. Jeśli porozumieliśmy się wraz z innymi w grupach, 
wspólnotach i społeczeństwach co do obowiązywania granic, to mają one funkcję 
normującą. Przekazywane i przenoszone w znakach, symbolach i rytuałach, z bie-
giem czasu stają się podstawą najbardziej różnorodnych kultur, których członkowie 
powstałą semiotykę kultury doświadczają jako czegoś, co buduje tożsamość. To prze-
kazywane, jakby „dziedziczone”, zachowanie staje się habitusem (Bourdieu), który 
pytaniu o przynależność, ekskluzywnie lub inkluzyjnie, pozwala stać się dyskursem 
o potędze interpretacji.

„Granice mają swoją genezę […]. Granice są «robione»” (Schlögel 2003, 144). Ten, kto 
ma władzę interpretowania w danym pokoleniu użytkowników, decyduje o wykładni 
wyznaczonych i przekazywanych granic. Gdy zmieniają się potrzeby lub hierarchie 
w wyniku takich, a nie innych impulsów, dochodzi do przesunięć i do przekraczania 
granic. Odzwierciedlają się one w formie pęknięć, braków ciągłości i transformacji w 
materialności realnej przestrzeni, jak również w konstrukcjach tożsamości jednostek 
i kolektywów. 

Granice zgodnie z tym są dynamicznie skutkiem trwałej interakcji, komunikacji i 
działania. W poszukiwaniu związków, wzorców wyjaśniających, pojęć i teorii można 
wiele znaleźć w filozofii, teologii, socjologii, antropologii, geografii człowieka, nau-
kach historycznych, etnologii i badaniu pamięci, ale także w fizyce. „Faustowskie” 
przedsięwzięcie: 

„Abym rozpoznać mógł ów ład, Co wnętrznie spaja cały świat,” (Goethe 2000, 13) 
nie tylko wykracza poza granice tego artykułu. Odgraniczenie jest potrzebne. 

 
2.2 Odgraniczenie tematu

Artykuł skupia się na koncepcji teorii przestrzeni. „Przestrzeń” zgodnie z tą teorią 
można pojmować jako bezwzględną przestrzeń, a konkretnie jak zamknięty kontener 
albo jako abstrakcyjną przestrzeń relatywistyczno-racjonalną, którą można sobie 
jedynie wyimaginować – splot relacji społecznych, które są relatywne względem 
siebie. Podczas gdy pierwszy wariant dopuszcza absolutny obraz świata, to powstanie 
przestrzeni w drugim wariancie wywodzi się z operacji społecznych jak np. komuni-
kacja (por. Schroer 2016, 9 ff.). 

Przejście od jednego do drugiego pojęcia przestrzeni jest uważane za odgraniczenie 
czasowe, jako rozwój nowoczesności. Schroer pisze:  
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Do nowoczesności niejako przypisane jest uwolnienie z przestrzeni bliskiej i zdobycie dali. Prowadzi ona 
jednak równocześnie do tego, że dal jest coraz bardziej przeobrażana w bliskość i „właściwa”, „pierwotna” 
bliskość wydaje się „zagrożona”. […] Za zdobyciem dali, która w sposób nieubłagany prowadzi do konfron-
tacji z alternatywnymi wizjami życia, zwyczajami i obyczajami, idzie wyobrażenie, że to, co własne, trzeba 
bronić przed tym, co obce. (Schroer 2016, 10)

Na przykładzie przestrzeni politycznej można pokazać, jak przez wydarzenie tery-
torialnego i tym samym fizycznego ustalenia i materializacji granic zakłada się po 
„drugiej” stronie istnienie „obcego” w formie „albo-albo” i identyfikuje się je jako 
wrogie. Za kodowaniem „wytyczenia granic” jako faktu bezwzględnego stoi zbiorowe 
porozumienie co do trwałego ustalenia. To porozumienie to ostatecznie jednak nic 
innego jak reguła bądź norma, która legitymizuje granicę. 

Relatywistyczne pojęcie przestrzeni jest tym samym normowane i tak długo uważane 
za bezwzględne, jak długo obowiązuje norma jako reguła. To znowu jest relatywne 
w sensie czasowym i tym samym uzyskuje coś „mimowolnie” beztroskiego. Tak jak 
wzajemna zależność pojęć przestrzeni/czasu to, co obce, jeśli nie będzie uważane za 
zagrożenie tego, co własne, uzyska inne znaczenie i przemieni się w „ciekawość tego, 
co obce” (Konersmann 2006 cyt. za Konersmannem 2012, 317). Fascynujące jest 
dlatego spojrzenie na powiązane z tym realne i metaforyczne przekraczanie granic, 
a zatem na wzajemną zależność realnej i wyimaginowanej przestrzeni i wzajemne 
oddziaływanie wydarzeń.

 
2.3 Przekraczanie granic jako temat

Jeśli fizyczne, ukształtowane przez człowieka miejsce, krajobraz kulturowy, uzyska 
dodatkowe prawo weta jako źródło historyczne, to może to wynikać z tego, że dzieła 
materialne jak np. domy lub drogi mają inną żywotność niż człowiek. Przemijalność 
następuje tutaj w różnych tempach. To, co zostało stworzone przez jakieś pokolenie 
ludzi, przeżywa je i przemija dopiero kilka pokoleń później. Czy zgodnie z tym to, 
co zastajemy, jest „żywym” świadectwem działań minionych pokoleń? Czy można, 
jeśli rozumie się człowieka i jego działanie jako interakcję społeczną, analizować i 
interpretować jej materialne „świadectwo” jak wydarzenie w tekście literackim? Jaka 
wiedza powstaje, gdy w analizie krajobrazu kulturowego uwzględnić teorie literatu-
roznawstwa bądź filozofii społecznej? 

Filozof społeczny Kurt Röttgers dokonuje w odniesieniu do ludzi rozróżnienia między 
„obcością”, „innością” i „intersubiektywnością”, przyporządkowując do siebie różne 
pojęcia przeciwne: „Własna osoba i inna osoba po jednej stronie, a własność i obcość 
po drugiej stronie” (Konersmann 2012, 13). To rozróżnienie jest o tyle pomocne, że 
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umożliwia pojmowanie znaczenia granic przez pryzmat filozofii społecznej i jego 
językoznawczą dekonstrukcję jako wydarzenie (por. Lotman, 1981), przez co staje 
się widoczne normatywne odniesienie pojęcia przestrzeni skonstruowanego jako 
„bezwzględne”, ale równocześnie także jego socjologiczna, samoumiejscawiająca lub 
budująca tożsamość konieczność.

Według Röttgersa „inny to nic innego niż liczba porządkowa od drugi”, podczas gdy 
obcy jest językowo wywodzony od „pochodzącego z oddali”. Obcy „to sprawa am-
biwalentna. […] Może to być mile widziany gość albo wróg.” Zgodnie z Röttgersem 
są trzy możliwości potraktowania obcego: „gościnność”, „przy-swojenie” poprzez 
„zdobycie i zniszczenie” lub „proces przyswojenia na własne” (Konersmann, 2012, 
313f.). Doświadczenia z realnymi przekroczeniami społecznie skonstruowanej i 
bezwzględnie ustalonej przez normy granicy potwierdzają te przypuszczenia. 

Ciekawe jest to, że model myślowy doświadczeń różnicy, odgraniczenia i przyswojenia 
da się odnaleźć również w innych dziedzinach. Rosyjski językoznawca i semiotyk 
kultury Jurij Łotman rozróżnia w swoim modelu komunikacji kody i język/tekst. 
Nadawca i odbiorca są połączeni ze sobą językiem/tekstem i w idealnym momencie 
wymieniają informacje bez zakłóceń. Funkcjonuje to w abstrakcyjnym modelu, gdyż 
obydwaj używają takiego samego kodu jako „wyobrażenia dopiero co stworzonej, 
sztucznej i wprowadzonej spontanicznym porozumieniem struktury” i posiadają 
identyczny zakres pamięci. Jako że doskonała identyczność nadawcy i odbiorcy 
występuje tylko w abstrakcji, a nie w rzeczywistości, dochodzi do zakłóceń, które 
trzeba przezwyciężyć jak przeszkody (por. Łotman 2010, 11). Pisze on:  

Można powiedzieć, że nadawca i odbiorca, którzy w idealnym przypadku są tacy sami, będą się 
dobrze rozumieć, ale nie mają nic, o czym mogliby rozmawiać. […] W normalnej ludzkiej komu-
nikacji i w dodatku w normalnej funkcji języka tkwi jednak założenie pierwotnej nieidentyczności 
mówcy i słuchacza. W takich warunkach staje się normą przecinanie się językowej przestrzeni 
mówcy i słuchacza. (Łotman 2010, 12)

Język według Łotmana to „kod plus jego historia” (2010,11). Przy takim założeniu wiąże 
on język/teksty w semiotyczny system z przestrzennymi cechami i topologicznymi 
relacjami. Granica poprzez jej dzielącą funkcję staje się centralną cechą strukturalną. Z 
pomocą tego pojęcia da się ustalić, co w tekście jest uważane za wydarzenie, a co nie. 
W jego narracyjnym modelu działania każdej z obydwóch cząstkowych przestrzeni 
rozróżnianych przez granicę przypisywany jest opis sytuacji i Ordnungssatz. Jego 
odbiorca, językoznawca Klaus N. Renner, pisze: „Z wydarzeniem mamy do czynienia 
3 Es wäre interessant, die Ansätze Lotmans mit denen des Sozialphilosophen Röttgers in Bezug auf die Frage nach 

der Notwendigkeit von kollektiver nationaler oder religiöser Identität zu stellen. Das von Lotman beschriebene 
Phänomen der Sprachlosigkeit könnte mit dem bei Röttgers genannten Begriff der „Menschenverbrüderung“, des-
sen Entstehung er in der Französischen Revolution verortet (vgl. Röttgers 2012, 314), verglichen werden. Röttgers 
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zawsze wtedy, gdy między opisem sytuacji a Ordnungssatz powstaje sprzeczność” 
(Renner 1983 cyt. za Renner 2004, 367).  

Zasadnicze dla wydarzenia, według tej rekonstrukcji, nie jest to, że przekraczana jest nieprzekra-
czalna granica, lecz że w określonym momencie kwestionowane jest prawo do istnienia Ordnungs-
satzes. Jeśli ten Ordnungssatz jest reprezentowany jako granica topograficzna, to wydarzenie na 
powierzchni tekstu jawi się jako przekroczenie granicy. Jeśli ten Ordnungssatz manifestuje się 
jako reguła, to wówczas wydarzenie jawi się jako naruszenie reguły. (Renner 2004, 367)

Obydwaj, Röttgers i Łotman, metaforyzują granicę jako absolutne pojęcie przestrzeni 
w relacyjnym systemie, które, jak dowodzi Karl N. Renner, oddziałuje bezpośrednio 
zarówno na porządek i strukturę naszego języka, jak również na strukturę społeczną 
interakcji ludzkiej (por. Renner 2004). „Wydarzenie” przekraczania granic w tekście 
literackim Łotmana u Röttgera staje się „identycznością jako wydarzenie tekstu 
komunikacyjnego” (Röttgers 2016). Tak porządki, granice i przesunięcia granic 
wyimaginowanych i fikcyjnych przestrzeni granicznych teraźniejszości i przyszłości 
odzwierciedlają się w wydarzeniach teraźniejszości. 

„Krajobrazy kulturowe to systemy znaków” (Schlögel 2003, 287). Zmaterializowane 
w fizycznej przestrzeni wydarzenia utrzymują się jakby jako pozostałości porządków/
norm, granic i przesunięć granic minionych czasów i tworzą wzajemne oddziaływanie 
przekraczania granic w czasie. Mury miejskie i drut kolczasty, stare miasto i nowe 
miasto, centrum i peryferie, przestrzenie publiczne i prywatne to utrwalenie kodu 
językowego, które należy ponownie upłynnić w ramach uczenia się kulturowo-
historycznego.

Te zjawiska językowego, kulturowego i społecznego przesuwania i przekraczania 
granic stają się szczególnie widoczne w obszarach przygranicznych, gdzie terytorium 
państwowe, etnia, język i kultura się nie pokrywają. Tutaj „wydarzenia” zagęszczają 
się zarówno w rozumieniu Łotmana i Röttgera, jako przekroczenie granic lub 
zmiana i przyswajanie norm, jak również w dykcji Schlögela jako „równoczesność 
nierównoczesności” i połączenie przestrzeni, czasu i działania.

 
3. Szkolne przestrzenie graniczne 

3.1  Kompetencje w multidyscyplinarnym współdziałaniu

„Miejsce uczenia się: krajobraz kultury” poprzez koncepcję łączenia przedmiotów 
realizuje cel wykorzystania „potencjałów z różnych dziedzin nauki do orientacji w 
obecnym świecie” (Pandel 2001). 
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Przedmiot historia ze względu na nadrzędny cel „rozwoju przemyślanej świadomości 
historycznej” staje się dyscypliną wiodącą. Świadomość historyczna  

[…] artykułuje się w kompetencji narracyjnej, tzn. zdolności nadawania sensu doświadczeniu 
czasu przez racjonalnie uzasadnione historyczne opowiadanie (konstrukcję). I na odwrót, także 
dekonstrukcja, tzn. krytyczna analiza już dostępnych i obcych historycznych narracji (interpre-
tacji), stanowi ważne zadanie dla zajęć lekcyjnych z historii.” (MSB 2016, 12)

Lekcje historii umożliwiają wgląd w różność ludzkich form egzystencji i zdolność wczucia się w 
sytuację pojedynczych osób i grup uczestniczących w procesie historycznym. To równocześnie 
wiąże się z celem, jakim jest nabycie przez uczennice i uczniów kompetencji, które umożliwią 
im suwerenne, samodzielnie zorganizowane myślenie historyczne, aby po okresie spędzonym w 
szkole szkoły jako autonomiczne podmioty były w stanie orientować i odnaleźć się w kulturze 
historycznej. W ten sposób przygotowywane są podstawy dla życia w świecie pluralistycznym.” 
(MSB 2016, 12)

Na przykładzie wymagań przedmiotowych kraju związkowego Szlezwik-Holsz-
tyn poniżej została sporządzona przykładowa lista odnośnych kompetencji z ich 
przyporządkowaniem do odpowiedniej dyscypliny:

• Filozofia: „zróżnicowana i świadoma praktyka postrzegania, interpretacji, ar-
gumentacji, formułowania/weryfikacji ocen i przedstawiania” (por. MSB-SH, 
2016a, 54f.).

• Historia: „kompetencja narracyjna jako wyraz myślenia historycznego i przemyślanej 
świadomości historycznej” (MSB-SH 2016b, 15).

• Niemiecki: „staranne, świadome posługiwanie się językiem i rozwój kultury 
rozmowy [...], włączające rozumienie ze słuchu […] oraz postrzeganie i wykor-
zystanie elementów niewerbalnych i różnych form prezentacji ustnej” (MSB-SH 
2016c, 14).

• Zamierzone w przedmiocie geografia „ogólne kompetencje geograficzne” widać 
już w „splocie poszczególnych dziedzin”. Do tego dochodzi jeszcze wyróżnik w 
postaci „kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej” (MSB-SH 2016d, 16). 

• Przedmiot gospodarka/polityka ma na celu – z nastawieniem na teraźniejszość i 
na „zdolność do uzyskania z bezpośrednich doświadczeń i materiałów (tekstów, 
ilustracji, filmów, obrazów, karykatur etc.) wiedzy na temat zagadnień polity-
cznych, społecznych i gospodarczych” – obok znanych już gdzie indziej podob-
nych kompetencji badawczych, kompetencji z zakresu oceniania rzeczowego i 
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wartościowego, nabywanie komunikacyjnych i partycypacyjnych kompetencji do 
działania” (MSB-SH 2016e, 15). 

• Jakby na kształt nawiasu i z tak kompleksowym ukierunkowaniem jak filozo-
fia, kompetencje w przedmiocie sztuka uzupełniają część semiotyki kultury 
nastawioną na postrzeganie wizualne. „Osiem zakresów kompetencji, jak post-
rzeganie, opisywanie, analizowanie, interpretowanie, ocenianie, tworzenie, 
kształtowanie i używanie” pozostaje w relacji i zgodnie z zasadą integracji są 
przyporządkowywane do „trzech nadrzędnych wymiarów refleksji, recepcji i 
produkcji” (MSB-SH 2016f, 15).

Różnych kompetencji dotyczących postrzegania, ale także ich refleksji, recepcji i formy 
prezentowania, nie należy ujednolicać, lecz podwyższyć stopień złożonego myślenia.

 
3.2 Tematy i treści i programowe  

Zarówno w szkole średniej pierwszego stopnia (Sekundarstufe I), jak i  szkole średniej 
drugiego stopnia (Sekundarstufe II) tematy i treści z programu nauczania określonych 
przedmiotów oferują punkty zaczepienia dla wybranego wiodącego tematu „granicy”. 
Jeśli ukierunkować je na uzyskanie logicznego ogólnego wyniku, to tematy kierun-
kowe można przygotować na zwyczajnych zajęciach lekcyjnych, a następnie powiązać 
je w ramach kilkudniowego projektu włącznie z wycieczką/podróżą studyjną do 
europejskiego obszaru przygranicznego. 

Decydujące są dwa wskazania merytoryczne:

• sprawdzenie charakterystycznych dla danego przedmiotu (dotychczasowych) 
wyników (cząstkowych) z zajęć lekcyjnych w krajobrazie kulturowym, czyli na 
miejscu i

• opracowanie produktu, który wymaga różnorodności dyscyplinarnych koncepcji 
myślenia, aby odnieść sukces.

Jeśli chodzi o przygotowanie treści dydaktycznych i organizację procesu uczenia się, 
to „krajobraz kulturowy jako miejsce uczenia się” kieruje się zasadami dydaktycznymi 
wymagań przedmiotowych kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn dla przedmiotu 
historia:

• ukierunkowanie na problem,
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• wieloperspektywiczność,

• kontrowersyjność,

• pluralizm i interkulturowość,

• ukierunkowanie na naukę,

• znaczenie teraźniejszości i przyszłości,

• ukierunkowanie na działanie.

Poniższe, tutaj jedynie zestawione w formie listy, wyciągi z wymagań przedmiotowych 
w Szlezwiku-Holsztynie (por. MSB 2016a-f) dla drugiego półrocza fazy kwalifika-
cyjnej wyższych klas gimnazjalnych (Oberstufe) można by wykorzystać do modelu 
„krajobraz kulturowy jako miejsce uczenia się” z głównym tematem „granica”. Autorka 
planuje opracowanie materiałów lekcyjnych we współpracy z Instytutem Slawistyki 
Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii. Należałoby przy tym zastanowić się 
w ramach projektu pilotażowego, jakie treści trzeba skonkretyzować w związku z 
tym zamierzeniem.

Merytoryczna propozycja dla koncepcji łączącej przedmioty brzmi następująco: „Kra-
jobraz kulturowy jako miejsce uczenia się – polsko-niemieckie obszary przygraniczne: 
Neumark | Ziemia Lubuska. Koncepcja turystyki kulturalnej dla Europy”.

 
3.2.1 Historia

Temat: Narodowe tożsamości od XIX wieku – rzeczywistość czy konstrukcja?

„Co to jest naród?” Odpowiedzi na to pytanie w dużej mierze wpływały w XIX i XX wieku na 
historię niemiecką i europejską. Z jednej strony model państwa narodowego dominował i miał 
potężne oddziaływanie, z drugiej strony ideologiczna kulminacja idei nacji w formie nacjona-
lizmu przyniosła narodom Europy bezmierne cierpienia. Spojrzenie od przeszłości pomyślane 
jako przekrój wzdłużny powinno zaoferować uczennicom i uczniom orientację, aby byli w stanie 
w dobie globalizacji dojść do własnego określenia danej lokalizacji po odpowiedniej ref leksji w 
kwestii przyszłości narodu niemieckiego w zjednoczonej Europie. 

Treści

• Idea narodu ∙ Naród – mit?
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• Droga do niemieckiego państwa narodowego w XIX wieku

• Budowa państwa narodowego w ujęciu porównawczym 

Sformułowanie pytania w sposób ukierunkowany na problem

• Zjednoczenie Niemiec – od dołu czy od góry?

• Polska – ponad 100 lat bez państwa, a mimo to naród?

• Dania – nowa tożsamość po klęsce militarnej w 1864 roku?

• Dobry patriotyzm – zły nacjonalizm?

 
3.2.2 Filozofia

Temat: Pytanie o strukturę kosmosu i jego powstanie

Zajęcia lekcyjne powinny w rozumieniu samoświadomości filozofii jako nauki ref leksyjnej poddać 
aktualne podstawowe struktury i zasady interpretacji rzeczywistości obserwacji filozoficzno-
metafizycznej.

Na podwyższonym poziomie wymagań dałoby się ten temat poszerzyć poprzez filozoficzne 
zajęcie się fenomenem czasu.

Kompetencje odnoszące się do tematu

• badanie postrzegania ludzkiego bytu w relacji do rozmiarów kosmosu i konsekwencje tego kon-
trastu dla samoświadomości człowieka,

• filozoficzna analiza pytania o genezę i o zasady i podstawowe struktury kosmosu i ukazanie 
związku ze specyfiką i granicami naszych możliwości poznawczych,

• ref leksja na temat stosunku między strukturami umysłowymi a światem materialnym.

Przykładowe treści dydaktyczne [w skrócie: BVC]

• Konieczność versus kontyngentyzm

• Przyczyna celowa versus przyczyna sprawcza
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• Budowa świata: Substancja, struktura, duch?

 
3.2.3 Geografia

Priorytet w pracy: Dynamiki przestrzeni gospodarczej

Tematy

• Przestrzenie gospodarcze w przeobrażeniu: Transformacja

• Tercjaryzacja, kwartaryzacja

• Budowa klastrów, dysparytety przestrzenne

• Szanse na przyszłość ze względu na wsparcie regionalne i strukturalne z UE 

• Migracja – przyczyny i oddziaływania przestrzenne (lokalne aż do kontynentalnych)

Wiążące kompetencje

• Tobjaśnić tercjaryzację i kwartaryzację w przestrzeniach gospodarczych Europy z ukierunko-
waniem na modele (cykle Kondratiewa, budowa klastrów),

• znajomość podstawowych wzorców i modeli przestrzennych do zróżnicowania przestrzeni 
gospodarczych w Europie,

• zbadać aktualne statystyki przestrzeni gospodarczych w Europie w sposób ukierunkowany na 
osiągnięcie celu i przedstawić je w formie map tematycznych (WebGIS),

• przeprowadzić analizę SWOT ukierunkowaną na główne problemy i pytania,

• ocenić rozwój przestrzeni gospodarczych w ich kontekstach społecznych, ekonomicznych i 
ekologicznych,

• ocenić działania regionalnego i strukturalnego wsparcia UE,

• opracować i uzasadnić własne stanowiska wobec migracji wewnątrzeuropejskiej z ukierunko-
waniem na wartości.
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3.2.4 Gospodarka/polityka 

Zakres tematyczny „Europa w teraźniejszości i przyszłości” umożliwia uczennicom i uczniom 
dostęp do europejskich zagadnień politycznych i decyzji, które w większości dotyczą ich samych. 
Zajmują się oni perspektywami różnych aktorów (państwa narodowe, Europejski Bank Central-
ny, instytucje europejskie) i oceniają je na podstawie opartej na określonych kryteriach analizie 
wydarzeń, procesów, problemów, konfliktów i decyzji na szczeblu europejskim i szczeblu państw 
narodowych. Właściwymi kryteriami do tego są przykładowo sprawność Unii Europejskiej, jej 
ekonomiczność, pole manewru w działaniach politycznych i jakość demokracji oraz pytanie 
o wartości europejskie. Poza opracowaniem aktualnych pól napięć pytanie o przyszłość Unii 
Europejskiej stanowi kolejny aspekt, który wymaga od uczennic i uczniów, aby się samemu w 
tym odnaleźć i zająć pozycję.

Tematy [w skrócie: BvC]

• Proces integracji europejskiej

• Polityczne instytucje i procesy decyzyjne w UE

• Wyzwania i dziedziny polityki Unii Europejskiej

 
3.2.5 Niemiecki

Temat: Związek język – myślenie – rzeczywistość

W tym półroczu będzie chodziło o zbadanie związku między literaturą a rzeczywistością, 
szczególnie w dziełach z XIX i XX wieku. Rzeczywistość jest przy tym omawiana jako indy-
widualna konstrukcja, na którą wpływają determinanty społeczne i kulturowe. W tych ramach 
tematycznych pojawiają się zasadnicze systemowe pytania z zakresu teorii komunikacji i filozofii 
języka. Uczennice i uczniowie uzyskują wgląd w podstawowe rezultaty działania i kształtowania 
językowego i w ich możliwości i granice (formy pisania literackiego o rzeczywistości historycznej/ 
kulturowej/ społecznej, funkcji języka i mediów).

Propozycje tematyczne:
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• Możliwości i granice języka i komunikacji3

• Literatura w polu napięć autonomii i zaangażowania  
 

3.2.6 Sztuka

Tematy i treści wynikają z macierzy 9 obszarów pracy. Należy przy tym dążyć do rozsądnej 
zmiany i wyważonego stosunku między obszarami pracy strategii artystycznych (rysunek, 
grafika, malarstwo, plastyka i instalacja, sztuka performatywna, sztuka mediów) i obszarami 
pracy ukierunkowanymi na zastosowanie (architektura, wzornictwo produktów i wzornictwo 
komunikacyjne). Wymiar ref leksji stanowi integralną część składową faz lekcyjnych ukierun-
kowanych zarówno głównie na produkcję, jak i na recepcję. [Uzupełnienia w nawiasach: BvC]

Dodatkowe ustalenia w wymaganiach przedmiotowych przewidują:

• Artykuł na temat tworzenia mediów

• Włączenie pozalekcyjnych ofert edukacyjnych i projektów

 
3.3 Dziedziczyć kulturę: Metoda Karla Schlögela

Model „krajobraz kulturowy jako miejsce uczenia się” zasadniczo podąża za metodycz-
nym postępowaniem Karla Schlögela. Schlögel dąży do topograficznie wyśrodkowanej 
historiografii. Doskonale udaje mu się „Wypróbowanie możliwości historiograficz-
nych z przeglądem środków aktorskich, które umożliwiają nam pisanie historii na 
miarę czasu” (Schlögel 2003, 11). Jego prace eseistyczne są powiązane z teoriami 
nauk historycznych, filozofii, socjologii, badania pamięci i geografii człowieka oraz 
literaturoznawstwa. Są ukierunkowane multidyscyplinarnie w rozumieniu Spatial 
Turns. To „nowa konfiguracja starych dyscyplin – od geografii po semiotykę, od 
historii po sztukę, od literatury po politykę” (tamże 12). 

Schlögel prześwietla (diafaniczność) krajobraz kulturowy po najdrobniejsze detale 

3 Byłoby ciekawie zestawić teorie Łotmana z teoriami filozofa społecznego Röttgersa w odniesieniu do pytania o 
konieczność zbiorowej tożsamości narodowej lub religijnej. Opisane przez Łotmana zjawisko oniemienia można 
by porównać z określonym przez Röttgersa pojęciem „zbratania ludzi”, którego powstanie lokuje on w rewolucji 
francuskiej (por. Röttgers 2012, 314). Röttgers widzi odniesienie do teraźniejszości poprzez „ekonomiczny proces 
globalizacji […], wymienione aspekty totalnej inkluzji [są] nadal skuteczne z efektem utraty obcości i automatycznie 
idącą z tym w parze utratą świadomości oryginalności: Nie możemy już wiedzieć, kim właściwie jesteśmy lub byliśmy, 
jeśli już nie wiemy, czym poprzez wykluczenie i odgraniczenie obcego nie jesteśmy i nie chcemy być” (tamże).
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przez czytanie map i pracę wzrokową. Rozstrzygający jest sposób postępowania na 
miejscu. Przy pomocy map najróżniejszej proweniencji i wieku odkrywane są histo-
ria osiedleń, przesunięcia granic i fantazyjne światy wyobrażeń natury politycznej, 
społecznej i kulturowej w formie „Mental Maps”. Historia jako „szkolenie zmysłów 
i jako trening wzroku z miastami i krajobrazami jako dokumentami. […] Wszystko 
uzyskuje inny wygląd i zaczyna do nas przemawiać: Trotuary, krajobrazy, płaskorzeźby, 
plany miast, rzuty budynków” (tamże 13). Poszukuje on „choreografii komunikacji 
ludzkiej i scenariuszy ludzkiego uspołecznienia” (tamże), widzi „związek między 
pomiarami powierzchni ziemi a pomiarami ciała” jako „dwa aspekty obejmowania w 
posiadanie i władzy” (tamże) i domaga się, by spoglądać na Europę jako całość, jako 
na „miejsce akcji wielu, posplatanych ze sobą historii”, „kulturowego zagęszczenia i 
dyfuzji”. Europa jest dla niego „nie tylko ideą, zbiorem wartości, Lecz MIEJSCEM. 
A przerażające nazwy z historii europejskiej nie są metaforami, lecz nazwami miejsc, 
w których Europa ginęła i zmartwychwstawała” (tamże 14). 

Faktycznie nie jest pomijana żadna z historiograficznych metod zaproponowanych dla 
lekcji historii (por. Mayer/Pandel 2013). Decydujące jest to, że „nasze postępowanie 
bardziej przypomina wymacywanie i obchodzenie dookoła niż drogę zmierzającą z A 
do B” (Schlögel 2003, 12). Być może to to opanowanie czyni historiografię Schlögela 
tak elegancką i czytelną. To kultura, którą chciałoby się dziedziczyć. Staje się ona 
wzorcem dla „miejsca uczenia się: krajobrazu kulturowego”.

Praca w szkole wymaga jednak metod, które wykraczają poza to. Najpierw trzeba 
poddać badaniu materiały na temat krajobrazu kulturowego: Książki, materiały archi-
walne, świadkowie historii itd. W ramach trzech projektów pilotażowych „krajobraz 
kulturowy jako miejsce uczenia się” została z powodzeniem zastosowana metoda „grup 
zwykłych/eksperckich”. Złożone treści, po podzieleniu na grupy zwykłe, zostały 
opracowane, wspólnie przedstawione, przedyskutowane i pogłębione w grupach 
eksperckich poprzez zadawanie dalszych pytań. 

W projekcie „Dwie przeszłości – jedna przyszłość? Tożsamości w polsko-niemieckim 
obszarze przygranicznym na przykładzie Landsberg a. d. Warthe / Gorzów Wlkp.”, 
który autorka przedstawiła w 2011 roku z Deutsches Kulturforum östliches Europa 
(por. Waldmann 2012), uczennice i uczniowie zostali podzieleni na różne grupy te-
matyczne w celu zbadania takich zagadnień jak „handel i komunikacja”, „biografie”, 
„kościoły i wyznania”, „architektura”. Wynikiem projektu był przewodnik po mieście, 
który przewidywał różne trasy, tak że każdy ekspert mógł na miejscu bezkonkuren-
cyjnie zaangażować swoją wiedzę. 

Za sprawą produktu wytworzonego przez uczniów powstaje „moduł”, który może 
być nadal wykorzystywany przez następną grupę uczących się osób. Z jednej strony 
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miasto można by od tej pory badać na podstawie opracowanego przewodnika po 
mieście w innym aspekcie. Wypracowana wiedza mogłaby posłużyć do powstania 
gry, filmu lub sztuki teatralnej. Do tego są potrzebne najróżniejsze techniki prezen-
tacyjne łączące różne przedmioty, które, kreatywnie wykorzystane, mogą ukazać 
uczennicom i uczniom sensowność ich pracy i oddziaływać na nich motywująco. W 
Kilonii, w dzielnicy Gaarden, zostały w ten sposób opracowane dwie miejskie gry 
terenowe poświęcone historii miasta i planowaniu rozwoju miasta, a także symulacja 
„rady miejskiej”.

Ważne są techniki prezentacyjne sztuk plastycznych i wizualnych oraz nowych 
mediów, które w rozumieniu „historii stosowanej” (por. Nießer/Tomann 2014) łączą 
pracę w zakresie propedeutyki nauki z refleksją na temat kultury historii.

 
3.4 Praca projektowa jako czynnik decydujący o sukcesie

W obliczu różnorodnych zmian w pracy szkoły, jak np. wprowadzenie G8, nowe 
wymagania przedmiotowe, zredukowane kontyngenty godzinowe i zmodyfikowane 
zachowanie uczniów wydaje się, że w zasadzie na razie niemożliwe będzie uporanie 
się na czas z kolejnym problemem, a mianowicie budową „miejsca uczenia się: kra-
jobrazu kulturowego”.

Szczęśliwie ustawodawca stworzył podstawy, które z jednej strony umożliwiają pracę 
łączącą przedmioty w ramach pracy projektowej, a z drugiej wspierają współpracę 
z pozaszkolnymi miejscami uczenia się i zewnętrznymi oferentami (por. MSB-SH 
2016a-f), tak że teoretycznie „miejsce uczenia się: krajobraz kulturowy” mogłoby 
umożliwić odciążenie czasowe i personalne w bieżącej pracy szkoły. Wprowadzona 
w Szlezwiku-Holsztynie certyfikacja „pośredników kultury” (gdzie indziej „agentów 
kultury”) pokazuje, że wymiana i współpraca z osobami z zewnątrz już jest na dobrej 
drodze. Związane z tym „otwarcie” systemu „szkoła” mogłoby, jeśli będzie się dążyć do 
„kultury granicy”, zarówno wzmocnić istniejące struktury w ich samoświadomości, jak 
również dać impuls merytoryczny i metodyczny w rozumieniu doświadczenia obcości.

Warunkiem tego jest pozyskanie w terminie środków wsparcia poprzez fundacje, 
stowarzyszenia wspierające i ponadkrajowe programy kulturalne. Wymaga to rozruchu 
trwającego co najmniej 6 miesięcy, a jeszcze lepiej roku.

W kontekście dobrze funkcjonującej pracy projektowej należy tu wspomnieć Gim-
nazjum Zawodowe Szlezwik i działającą tam grupę sterującą „Kultura projektowa”. 
Od 2008/9 roku są tam gromadzone i nieustannie ewaluowane doświadczenia z pracy 
projektowej, tak że można wyciągać konsekwencje dla praktyki w sensie procesu 
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ciągłej poprawy. Projekty odbywają się w połączonych zespołach klasy 11. i 12./13. i 
obejmują trzy przedmioty. W ramach otwartej pracy projektowej uczniowie w trzech 
projektach w określonej kolejności poprzez uczenie się pod kierownictwem nauczycieli 
uzyskują kompetencje przedmiotowe i osobowościowe, tak że nauczyciel w trzecim 
projekcie działa już tylko jako doradca i coach (por. Hill 2010). W 2014/15 roku 
udało się po raz pierwszy wypróbować „krajobraz kulturowy jako miejsce uczenia 
się” z priorytetem tematycznym „handel i komunikacja”. 

Udana praca projektowa wymaga odpowiednio wczesnego planowania. I tak zaleca 
się przewidzenie regularnych terminów w trakcie roku szkolnego dla odpowiednich 
tygodni projektowych i odpowiednio wczesne włączenie partnerów pozaszkolnych 
jako członków, co prawda ograniczonego w czasie, ale wspólnego, zespołu i budowę 
odpowiednich struktur dla funkcjonowania komunikacji. Być może brakuje tu jeszcze 
podstaw prawnych, które ułatwią współpracę między „nauczycielem” a „pośrednikiem/
twórcą kultury” w zakresie ustaw o szkolnictwie i prawa pracy i umożliwią pracę „na 
zasadach partnerskich”.

 
4. Wniosek i perspektywy – Czytanie dziedzictw kultury „w przestrzeni czasu”

Gorzów Wielkopolski, niegdyś Landsberg an der Warthe, leży na wschód od Odry 
w Nowej Marchii, dzisiejszej Ziemi Lubuskiej. Zmiana nazwy wskazuje na ruchomą 
przeszłość regionu. To samo dotyczy nazw ulic lub nazwisk mieszkańców. Po 1945 roku 
wymieniono 97% ludności, uchodźców i wypędzonych za uchodźców i wypędzonych. 
Jest niewiele regionów w Europie, w której pęknięcie było tak radykalne.

Kilka kilometrów dalej na południe znajduje się miejscowość Lubniewice, kiedyś 
Königswalde, która jest udokumentowana już w 1287 jako Lubnewiz, a w 1322 roku 
zostaje przez Piasta Henryka przemianowana na Schlesien-Glogau. Königswalde 
jest położona nad „Kranichsee”. Kraj jest toponimem dla „granicy” (Campe 2014, 
2). Stara granica?

Trochę dalej na wschód miejscowość Meseritz wielokrotnie zmieniała przynależność 
do władców: Wielkopolska, Prusy, Księstwo Warszawskie, Prusy, Prusy jako część 
Rzeszy Niemieckiej (1871-1945), Polska.

Ten, kto rano lub wieczorem wybierze się pociągiem z Berlina do Gorzowa Wielko-
polskiego, spotka osoby dojeżdżające do pracy, które mieszkają w Polsce, a pracują 
w Berlinie, a czasami na odwrót. Tożsamości w ruchu: Europa. Jedynie w niewielu 
miejscach można to obserwować w tak żywy sposób, jak na polsko-niemieckim ob-
szarze przygranicznym.
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Duża liczba znalezionych i odpowiednich zaleceń z programu nauczania pokazuje, 
że kulturoznawcza koncepcja „Cultural Turns” i związana z tym interakcja teorii i 
metod różnych dyscyplin w kombinacji z priorytetem tematycznym mogłaby tworzyć 
potencjał dla dydaktycznego modelu ponadprzedmiotowego „uczenia się kulturowo-
historycznego”, gdzie jak dotąd zdaniem autorki widnieje luka.

„Krajobraz kulturowy jako miejsce uczenia się” mógłby stanowić opcję dla stworzenia 
dostępu dla szkoły. Partnerzy pozaszkolni mogą pomagać w projekcie w merytory-
cznym przygotowaniu i realizacji oraz niwelować przeszkody językowe: „Uczenie się 
kulturowo-historyczne” jako „kultura granicy”.
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Nikolaus Teichmüller  

Polsko-niemiecka firma uczniowska 
„Kawa na szczęście” – Ciągłość i zmiana1

 
 
1. Wstęp

Polsko-niemiecka firma uczniowska „Kaffee zum Glück – Kawa na szczęście”2 istnieje 
od czterech lat i jest jednym z udanych projektów Stowarzyszenia Zamek Trebnitz 
Centrum Edukacji i Spotkań. Czy to podczas sprzedaży prowadzonej w weekendy w 
centrum wiejskim w Trebnitz, w ramach cateringu prowadzonego na konferencjach i 
sympozjach, czy  też przy okazji wspólnych spotkań interkulturowych lub inkluzyjnych: 
kawa pozostaje w centrum, podobnie jak transgraniczna koegzystencja.

Firmy uczniowskie to forma projektów pedagogicznych, która w wysokim stopniu jest 
powiązana z motywacją i zainteresowaniem zaangażowanych w nich uczennic i uczniów 
oraz ich personelu nauczycielskiego. Są one uważane za metodę odpowiednią do tego, 
aby poprzez realne doświadczenia przybliżyć młodzieży mechanizmy ekonomiczne i 
stworzyć uczestniczącym osobom trwałe szanse na lepsze wejście w życie zawodowe. 

W projekcie „Polsko-niemiecka firma uczniowska” chodziło o połączenie tych aspektów 
z edukacją inkluzyjną i międzykulturową. Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Cent-
rum Edukacji i Spotkań w styczniu 2012 roku podjęło decyzję o założeniu kawiarni 
polsko-niemieckiej prowadzonej przez uczennice i uczniów z obydwóch stron granicy. 
Równocześnie projekt miał wnieść wkład w realizację transnarodowych starań na rzecz 
inkluzji, które zostały zgromadzone podczas polsko-niemieckiej „Agory inkluzji”.3

Projekt ten wymagał dobrej kooperacji podmiotów edukacji szkolnej i pozaszkolnej. 
Zaangażowani partnerzy wkroczyli na pedagogiczny nowy ląd, pozwalając uczen-
nicom i uczniom z Polski i Niemiec założyć firmę uczniowską, dla której centrum 
edukacyjne pełniło rolę podmiotu prowadzącego. 

Kawiarnia została otwarta w maju 2013 roku. W tym dniu młodzież wraz z nau-

1 Niniejszy artykuł został we fragmentach opublikowany pod innym tytułem w Teichmüller 2013. Chodzi tu o 
kontynuację opisu projektu, co wynika z okresu trwania projektu.

2 Patrz: http://cafe.schloss-trebnitz.de/partner/ [stan na dzień: 31.07.2013].
3 Patrz: http://incalledabei.wordpress.com/ [stan na dzień: 31.07.2013].
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czycielkami i nauczycielami oraz osobami odpowiedzialnymi za projekt ze Stowar-
zyszenia Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań mogła zakończyć półroczny 
etap przygotowań, planowania i uczenia się. Dla Trebnitz kawiarnia miała się stać 
miejscem spotkań turystów, mieszkańców i gości odwiedzających centrum edukacji 
i spotkań. W każdym roku co weekend pracuje tutaj na zmianę ok. 30 uczennic 
i uczniów z Kostrzyna i Seelow. Od 2015 roku projekt jest adresowany także do 
uchodźców rozlokowanych w okolicy.

Projekt realizuje wiele celów. Z jednej strony chodzi o praktyczne urzeczywistnianie 
inkluzji. Uczennice i uczniowie przyjeżdżają ze szkół specjalnych i po części zmagają 
się z niepełnosprawnościami fizycznymi lub umysłowymi, mają trudności w nauce lub 
wywodzą się z trudnych środowisk. W kontekście trudnych warunków strukturalnych 
w polsko-niemieckim regionie przygranicznym kawiarnia oferuje zaangażowanej w 
niej młodzieży szansę na gromadzenie doświadczeń w codziennym życiu zawodowym 
w zakresie obsługi klienta i księgowości, i nabycie umiejętności, które będzie mogła 
wykorzystać później w „realnym” świecie pracy. Tymczasem wielu z byłych członków 
firmy znalazło zatrudnienie w zakładach gastronomicznych, wchodząc w ten sposób 
w prawdziwe życie zawodowe po tym, jak zdobyli bezpośrednie doświadczenia pra-
cownicze w „Kawie na szczęście”. 

Równocześnie projekt pokazuje, że w kooperacji podmiotów edukacji szkolnej i 
pozaszkolnej kryją się duże szanse edukacyjne. Projekt „Polsko-niemiecka firma 
uczniowska” można więc uważać za przykład trwałego wzmacniania strukturalnego 
polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, w którym rozwinęły się stałe kooperacje 
między szkołami i Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań. 
Trwałość tego projektu polega także na tym, że nowi uczestnicy są wprowadzani w 
tajniki pracy przez swoich poprzedników. 

Partnerami Zamku Trebnitz przy realizacji tego projektu są Lubuska Wojewódzka 
Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Kostrzynie5, szkoła Kleeblatt-Schule w Seelow6 i niemieckie Federalne Ministerstwo 
ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży.7

 

4 Patrz: http://www.lubuska.ohp.pl/ / [stan na dzień: 31.07.2013].
5 Patrz: http://www.liceum-kostrzyn.com/ [stan na dzień: 31.07.2013].
6 Patrz: http://www.solernen.de/HPN/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=13&lang=de 

[stan na dzień: 31.07.2013].
7 Patrz: http://www.bmfsfj.de/ [stan na dzień: 31.07.2013].
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2. Podstawy koncepcyjne

Koncepcja projektu przewidywała połączenie w ramach jednego projektu kompetencji 
z zakresu działań ekonomicznych, międzykulturowych szans uczenia się oraz starań 
inkluzyjnych. Ta kombinacja złożonych obszarów pedagogicznych zadecydowała o 
wyjątkowości projektu „Polsko-niemiecka firma uczniowska”.

Firmy uczniowskie to projekty szkolne o celach pedagogicznych, nawiązujących do 
realnych przedsiębiorstw (por.: Corleis 2009, 8). Jako metoda nauczania są obecne w 
szkołach już od dawna. Jednakże dostępna na ich temat literatura jest bardzo ogranic-
zona (por.: Geyer 2005, 8). W jeszcze większym stopniu dotyczy to firm uczniowskich 
zakładanych we współpracy pomiędzy podmiotami edukacji szkolnej i pozaszkolnej. 

Niezależnie od autora panuje zgodność, że założenie oraz prowadzenie firmy ucz-
niowskiej w dużej mierze stwarza jej uczestnikom możliwości zdobycia kompetencji 
i otrzymania praktycznych szans uczenia się. Praca w firmie uczniowskiej pobudza 
także umiejętności aktywnego działania, kompetencje społeczne, metodyczne i oso-
biste. Kanon tych kompetencji i potencjału edukacyjnego obejmuje umiejętność pracy 
zespołowej i umiejętności komunikacyjne, poczucie odpowiedzialności i gotowość 
do jej przejęcia, wzmacnianie własnej inicjatywy i zarządzanie konfliktami. Zdobyte 
kompetencje w równiej mierze pomagają także przy wyborze własnej drogi zawodo-
wej, wspierają samodzielne działanie, zdolności analityczne i decyzyjne, zdolność do 
przyjmowania krytyki, umiejętności z zakresu organizacji i planowania. Wzmacniane są 
zdolność prezentacji, samodzielność zawodowa, zarządzanie środowiskiem, działalność 
społeczna i przedsiębiorczość i świadomość ekologiczna. Młodzież uzyskuje przede 
wszystkim dostęp do praktycznej wiedzy ekonomicznej (por.: Corleis 2009, 8 / Geyer 
2005, 9f. / de Haan/Ruf/Eyerer 2005, 9). Na szczególną uwagę zasługuje przy tym 
aspekt orientacji zawodowej. Firmy uczniowskie należy więc postrzegać jako dobre 
pole do ćwiczeń służących zdobyciu kompetencji ekonomicznych (por.: Holtel 2004, 
11 / Krause 2002, 5), którym w coraz większym stopniu przypisuje się szczególne 
znaczenie dla współczesnego pojęcia edukacji (por.: Kaminski et.al. 2009, 73).

Poza opisanymi powyżej szansami edukacyjnymi centralne miejsce w tym projekcie 
zajmowały możliwości inkluzyjne oraz wzmacnianie struktur transnarodowych. Zdecy-
dowano się na akurat taką formę projektu ze względu na fakt, iż to firmy uczniowskie 
szczególnie uczennicom i uczniom z trudnościami w nauce ze szkół głównych i spec-
jalnych stwarzają dobre okazje do sprawdzenia się na rynku kształcenia zawodowego 
(por.: Corleis 2009, 8). Kawiarnia daje zaangażowanej młodzieży możliwość trans-
parentnego doświadczania gospodarczych zależności i wypróbowania różnych form 
pracy, począwszy od obsługi klienta, przez przygotowanie produktów, księgowość, 
zakupy, kończąc na zarządzaniu firmą. Ponadto ich działalność w kawiarni, dzięki 
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8 Istnieje wiele rożnych metodycznych oraz dobrze przygotowanych materiałów do wykorzystania podczas polsko-
niemieckich spotkań młodzieży: por. Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) 2007 i 2012; Bojanowska 2008.

9 Tej „barierze” w coraz większym stopniu zapobiegają starania zmierzające do implementowania inkluzji jako ponad-
krajowej teorii i wymogu (por. Booth 2012, 53).

10 Patrz: http://www.strzelce.pl/artykul/5086.html [stan na dzień: 31.07.2013].

doświadczaniu sukcesów i ich poważnego traktowania przez otoczenie, prowadzi do 
wzmocnienia poczucia własnej wartości (por.: Geyer 2005, 10).

Przy zakładaniu firmy uczniowskiej już na płaszczyźnie szkolnej należy wziąć pod 
uwagę różne czynniki. Kwestie prawne, zdrowotne, podatkowe i ubezpieczeniowe 
wymagają takiego samego uwzględnienia, jak organizacyjna i pedagogiczna praca 
zespołu prowadzącego (por.: Corleis 2009, 9-17 / Deutsche Kinder- und Jugend-
stiftung 2009). W przypadku „Polsko-niemieckiej firmy uczniowskiej” zakres tych 
zadań zwiększył się dodatkowo przez transnarodowy charakter projektu i formę 
kooperacji szkolno-pozaszkolnej. Podczas gdy podstawa prawna w Niemczech na 
poziomie szkolnym jest uregulowana względnie jednoznacznie (por.: de Haan/Ruf/
Eyerer 2005), to na płaszczyźnie polsko-niemieckiej pojawiło się wiele nowych pytań 
dotyczących realizacji projektu: Na ile stowarzyszenie zarejestrowane może stać się 
podmiotem prowadzącym firmę uczniowską? Mimo że podmioty edukacji szkolnej 
zwykle nie muszą rejestrować działalności gospodarczej, Zamek Trebnitz musiał tego 
dokonać. Konieczne było także wyjaśnienie od nowa kwestii ubezpieczeniowych oraz 
górnej granicy przychodów. Poza tym istnieją znaczące różnice w obowiązującym 
prawie szkolnym w Polsce i w Niemczech. Podczas gdy polskie uczennice i uczniowie 
udzielają się w firmach uczniowskich w ramach dodatkowej pracy obok zajęć szkolnych, 
niemieckim uczennicom i uczniom należy ten czas zaliczyć na poczet normalnych 
zajęć lekcyjnych (por.: Corleis 2009, 9). Kolejnym przykładem jest książeczka zdro-
wia, dokument niezbędny dla każdego pracownika branży gastronomicznej. Polskie 
uczennice i uczniowie posiadali polską książeczkę zdrowia. Wątpliwe było, czy będzie 
ona honorowana także w Niemczech.

Dlatego też inicjatorzy projektu zaplanowali prawie roczny okres przygotowawczy (od 
sierpnia do listopada 2012 r.), podczas którego partnerzy kooperacyjni przyjeżdżali 
do Zamku na spotkania przygotowawcze, zbierali merytoryczne oraz strukturalne 
pytania, zawierali porozumienia dotyczące tego, kto ma wyjaśnić jakie kwestie oraz 
omawiali i uzgadniali strukturę projektu. Ta ścisła kooperacja istnieje od rozpoczęcia 
projektu. Włączenie do projektu młodzieży z pobliskich domów dla uchodźców 
postawiło przed zespołem prowadzącym nowe wymagania.

Międzykulturowe uczenie się stanowiło część składową oraz fundament koncepcji 
tego projektu. Zostało to zagwarantowane dzięki stałej współpracy polskich i nie-
mieckich uczennic i uczniów, jak również nauczycieli oraz poprzez wykorzystanie 
technik i metod międzykulturowego uczenia się .
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Ambicje inkluzyjne, które stanowiły cel tego projektu, postawiły jego uczestników 
przed kolejnymi wyzwaniami. Wytyczne z zakresu polityki edukacyjnej dotyczące 
starań inkluzyjnych różnią się od siebie w zależności od kraju (por.: Allemann-Ghionda 
2013, 139). Projekt ten korzystał z doświadczeń zebranych podczas długoletniej 
współpracy Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań z Kleeblatt-
Schule w Seelow oraz OHP ze Strzelec Krajeńskich podczas wspólnych projektów 
zawodowej wymiany młodzieży. Także „Agora Inkluzji” ze stycznia 2012 r. w dużym 
stopniu przyczyniła się do przyśpieszenia założenia polsko-niemieckiej inkluzyjnej 
firmy uczniowskiej. Wykorzystanie „drogi na skróty”, czyli podjęcie współpracy z 
przygranicznymi szkołami, które już wcześniej wspólnie z Zamkiem Trebnitz brały 
udział w wielu międzykulturowych projektach, doprowadziło do tego, że nie było 
potrzeby zawierania ewentualnych porozumień na wyższym szczeblu. 

Poprzez wspominane już wyżej motywujące oddziaływanie firm uczniowskich można 
było, w kontekście starań inkluzyjnych, uniknąć często pojawiających się problemów 
edukacyjnych (por.: Eckert 2011, 54). Własna motywacja uczennic i uczniów stanowiła 
część koncepcji i dlatego była warunkiem owocnej realizacji projektu. Aspekt ten 
był stale brany pod uwagę również w trakcie wdrażania projektu. I tak, nawet po 
wyrażeniu gotowości do wzięcia udziału w projekcie przez poszczególne uczennice i 
uczniów, udział ich pozostawał dobrowolny, a osoby chcące, mimo prób ponownego 
zmotywowania, zrezygnować z projektu, były bez komplikacji z niego zwalniane. 
Oparty na zdobywaniu doświadczenia oraz kompleksowy edukacyjny charakter tego 
projektu (por.: ibidem, 60) przyczynił się do tego, że jedynie niewielka liczba uczennic 
i uczniów zrezygnowała z udziału w projekcie.

Kolejną koncepcyjną szansę edukacyjną zagwarantowaną przez symbiozę firmy 
uczniowskiej z założeniami inkluzji, stanowiło zarządzanie własnym budżetem 
przez uczennice i uczniów. Również perspektywa, że za wygospodarowane środki 
po zakończeniu projektu będzie można pojechać wspólnie na wycieczkę, działała 
na młodzież motywująco, a jednocześnie była pomyślana jako indywidualna forma 
wsparcia dla uczniów z trudnościami w nauce (por.: Schartmann 2011, 143).

Kolejne cele projektu „Polsko-niemiecka firma uczniowska” dotyczyły ponadto 
także długofalowego wzmocnienia struktur obszaru wiejskiego w Trebnitz. Poza 
możliwościami, które ujawniły się dla uczestniczących w tym przedsięwzięciu uczennic 
i uczniów, projekt ten wzbogacił społeczną ofertę tego raczej „ubogiego w propozycje” 
obszaru. W tym kontekście można mówić o inicjatywie, w której w centrum zainte-
resowania znaleźli się obywatele i która umożliwia partycypację nie tylko w postaci 
samego brania udziału w życiu społecznym, ale przede wszystkim poprzez wspólne 

10  Siehe: http://www.strzelce.pl/artykul/5086.html [Stand: 31.07.2013].
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kształtowanie sytuacji na obszarach wiejskich i w transnarodowym zakresie (por.: 
Boban 2012, 234). Wraz z przeprowadzką w 2015 roku do nowo wyremontowanej 
wozowni, w której równocześnie mieszczą się sklepik wiejski i centrum wiejskie dla 
Trebnitz, projekt dodatkowo został powiązany ze wspólnotą wiejską. 

Długofalowa koncepcja tego projektu oraz założenia dla kolejnych projektów przewidują 
rozbudowę działalności kawiarni lub założenie „firmy partnerskiej” po polskiej 
stronie granicy.

 
3. Przebieg projektu

Projekt jest każdorazowo planowany i wnioskowany w cyklu rocznym. Uzgodnienia 
i wzajemne zobowiązania są podejmowane w listopadzie. Odbywa się spotkanie 
wszystkich zaangażowanych w projekt nauczycielek i nauczycieli, osób kontaktowych 
i koordynatorki projektu z ramienia Zamku w celu zaplanowania przebiegu projektu 
i wyjaśnienia kwestii technicznych i merytorycznych. Spotkanie to jest poprzedzone 
naborem uczestników w zaangażowanych szkołach. 

W styczniu około 30 młodych ludzi z Polski i z Niemiec spotyka się ze sobą i ze 
swoimi nauczycielkami i nauczycielami w Trebnitz na pierwszym z trzech spotkań. 
Najpierw młodzież się poznaje poprzez wspólne zabawy, animację językową i rozmowę 
o wizji dotyczącej celów. Trzeba przy tym zwracać szczególną uwagę na współpracę 
zaangażowanych uczennic i uczniów podczas zakładania firmy uczniowskiej. Jako że 
osoby uczestniczące wcześniej się nie znają, na fazę zapoznawczą należy zaplanować 
odpowiednio dużo czasu. 

Pierwsze spotkanie jest planowane na pięć dni. Bariera językowa – jak w przypadku 
wszystkich polsko-niemieckich spotkań w Zamku Trebnitz – jest pokonywana dzięki 
tłumaczeniu konsekutywnemu. Intencją tego częściowo czasochłonnego sposobu ko-
munikowania jest cel polegający na umożliwieniu wszystkim zaangażowanym młodym 
ludziom właściwego zrozumienia wszystkich treści oraz stworzenie im możliwości 
nawiązywania kontaktów przy wsparciu pośredników językowych wykształconych 
również pod kątem pedagogicznym. 

Ponadto podczas tego spotkania odbywają się szkolenia i kursy przygotowujące młodzież 
do jej przyszłej działalności gastronomicznej. Kurs języka polskiego i niemieckiego 
jest realizowany podczas każdego z trzech spotkań. W ten sposób młodzież zyskuje 
możliwość opanowania podstawowych niezbędnych do pracy w kawiarni modułów 
tekstowych po polsku i niemiecku i tym samym jest przygotowywana do przyjęcia 
gości z obu stron granicy. Ponadto wszyscy odbyli kurs oraz przeszli przez badania 
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pozwalające uzyskać książeczkę zdrowia w niemieckim urzędzie ds. zdrowia w Seelow. 

Przy każdym spotkaniu w centrum zainteresowania pozostaje międzykulturowe 
uczenie się oraz aspekt inkluzyjny. I tak podczas pierwszego spotkania młodzieży 
oferowane są warsztaty artystyczne, które mają wspierać uzdolnienia twórcze uczest-
niczek i uczestników. Zdobyte tam kompetencje są następnie rozwijane podczas kursu 
f lorystycznego, przez co młodzież uzyskała umiejętności w zakresie dekorowania 
i prezentacji wnętrz. Te artystyczne i estetyczne umiejętności można wykorzystać 
przy otwarciu kawiarni i prowadzą one do tego, że goście od samego początku jej 
istnienia natrafiają w niej na imponujące nakrycia stołów i na przyjemną atmosferę.

W trakcie czasu wolnego i wieczornego programu młodzieży ma ona okazje do nie-
formalnego międzykulturowego uczenia się. I tak w trakcie trwania projektu formuje 
się grupa młodych ludzi, która dobrze się rozumie, dobrze sobie ze sobą radzi i jest 
zdolna do wspólnej produktywnej pracy.

Drugie, podobne pod względem struktury, spotkanie w lutym zajmuje się bardziej 
wymogami ekonomicznymi, którymi trzeba się wykazać, kierując i zarządzając 
kawiarnią. Jest planowane na trzy dni. Młodzież bierze udział w szkoleniu z obsługi 
gości, podczas którego przyswaja sobie techniki i sposoby obchodzenia się z potra-
wami i napojami oraz obsługę gości przy stole. Poza tym uczestnicy odbywają kurs 
księgowości, co pozwala im uporać się z ekonomicznymi aspektami pracy w kawiarni.

Podczas drugiego spotkania dodatkowo przydzielane są zadania i obsadzane są sta-
nowiska w kawiarni. Do obsadzenia są stanowisko księgowego, kierownika, osoby 
zajmujące się obsługą klienta oraz pracą przygotowawczą. W pierwszym roku trwa-
nia projektu został już utworzony wewnętrzny profil na Facebooku, dzięki któremu 
młodzież pozostaje ze sobą w stałym kontakcie, jak również ma możliwość oceny 
zajmowanych przez nich konkretnych stanowisk oraz pracy, którą pojedyncze uczennice 
i uczniowie wykonują w kawiarni. Tutaj dyskutuje się na przykład o tym, czy dana 
osoba w dobry sposób wykonuje swoją pracę bądź czy nie nadawałaby się bardziej na 
inne stanowisko. Jako że zajęcia te są nowe dla wszystkich zaangażowanych osób, 
to ten proces komunikacyjny jest bardzo ważny do tego, aby móc z pomocą innych 
zastanowić się nad własną pracą. Podczas trwania projektu następuje dlatego kilka 
zmian na zajmowanych stanowiskach oraz można się wypróbować w różnych rolach. 
Zawsze zwraca się przy tym uwagę na to, by feedback skierowany do pojedynczych 
uczestników był zawsze konstruktywny, a decyzje o zmianach były podejmowane 
wspólnie z młodzieżą, której dotyczą, a nie z jej pominięciem. Równocześnie profil 
na Facebooku daje w tej chwili byłym członkom firmy możliwość pozostawania w 
kontakcie ze sobą.
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Trzecie, pięciodniowe, spotkanie w maju służy przygotowaniu do corocznego otwarcia 
kawiarni. By sprostać nazwie kawiarni oraz zapoznać się z ekspresem do kawy, w 
Zamku organizowany jest kurs baristów, podczas którego młodzież uczy się wszys-
tkich technik parzenia dobrej kawy (stopień mielenia ziaren, ilość potrzebnej kawy, 
technika spieniania, sposoby nalewania itp.). Z biegiem lat coraz częściej organizowane 
są także kursy pieczenia. Znacząco poszerzyło to ofertę kawiarni. Ponadto kursy te 
odbywają się wraz ze starszymi mieszkańcami wsi. Umożliwiony w ten sposób kontakt 
międzypokoleniowy doprowadził z jednej strony do wymiany przepisów z Niemiec 
i Polski („starzy uczestnicy” poznali przy tym dokładnie tyle samo przepisów co 
„młodzi”), z drugiej strony do powstania drugiej już książki z przepisami na wypieki. 

Po takim intensywnym przygotowaniu kawiarnia uczniowska z początkiem wiosny 
rozpoczyna działalność uroczystą inauguracją. Aby umożliwić ciągłą działalność, 
w kawiarni na mieszanych polsko-niemieckich zmianach pracuje za każdym razem 
do sześciu młodych ludzi. Kawiarnia jest otwarta w sobotę od godz. 11:00 do 18:00 
oraz w niedzielę od 10:00 do 17:00. Podczas weekendów młodzież nocuje w budynku 
Zamku. Ze względu na bardzo rozpowszechnioną w tej okolicy turystykę rowerową 
kawiarnia cieszy się dużą popularnością.

Projekt „Polsko-niemiecka firma uczniowska” stawiał zaangażowaną młodzież przed 
różnymi trudnościami i wyzwaniami. Aspekty dotyczące pedagogicznego nowego 
lądu oraz pojawiające się kwestie planowania zostały już omówione powyżej, ale z 
biegiem lat występują w coraz mniejszym stopniu. Równocześnie powstają nowe wy-
magania. Wraz z przyjęciem młodzieży z okolicznych domów dla uchodźców projekt 
staje przed nowymi trudnościami natury językowej. Do pracy pedagogicznej trzeba 
było włączyć także występujące w polityce regionalnej i w wiejskim społeczeństwie 
obywatelskim po części silne uprzedzenia względem uchodźców. Po początkowych 
obawach młodzież jednak odnalazła się także w nowej konstelacji i kawiarnia nadal 
nieustannie się rozwija. 

Kolejnym zagadnieniem, o którym należy tu wspomnieć, była trudność polegająca 
na ciągłym utrzymaniu młodzieży w projekcie, w szczególności po uruchomieniu 
kawiarni. W każdym roku realizacji kilkoro młodych ludzi rezygnowało z projektu w 
trakcie jego trwania. Z jednej strony powodem takiej decyzji było ukończenie szkoły, 
z drugiej obniżenie się motywacji. Rezygnacje z udziału w firmach uczniowskich są 
zjawiskiem normalnym i mają zawsze coś wspólnego ze sposobem, w jaki pozostaje się 
z młodzieżą w kontakcie. Dlatego też tak istotne znaczenie ma stosunkowo niewielka 
liczba osób, które zdecydowały się opuścić projekt i powinno to zostać oceniane jako 
kryterium sukcesu tego projektu. Większa część zaangażowanej młodzieży przyjeżdża 
do pracy zmotywowana i radosna, wzbogacając gastronomicznie Trebnitz i okolicę.
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Do tego dochodzi fakt, że nauczycielki zaangażowane w projekt biorą w nim udział 
od samego początku i wykonują ogromną, w dużej mierze społeczną pracę, aby 
podtrzymywać działalność kawiarni. To one organizują przewozy młodzieży do miejsca 
pracy i na konferencje, gdzie młodzież jest odpowiedzialna za catering, koordynują i 
kontaktują się z młodzieżą pomiędzy weekendami i przygotowują wypieki. Bez tych 
nauczycielek projektu w jego obecnej formie nie dałoby się zrealizować.

W przeważającej mierze kawiarnia prosperuje bardzo dobrze. Czasami co prawda 
złe warunki pogodowe powodują, że klientela się kurczy. W słoneczne dni taras ka-
wiarni jest zwykle mocno oblegany i młodzież musi uwijać się przy pracy. Ponadto 
młodzież coraz częściej jest zapraszana na konferencje i imprezy edukacyjne, aby 
zająć się cateringiem. Pozostaje więc życzyć sobie, aby w ramach kontynuacji projektu 
można było dalej korzystać z wypracowanej już podstawy i aby „Kaffee zum Glück 
– Kawa na szczęście” utrzymała się przez długie lata w Zamku i w Trebnitz. Listy 
oczekujących uczennic i uczniów chcących wziąć udział w projekcie z pewnością 
świadczą o dostatecznej silnej motywacji wśród młodzieży.

 
4. Refleksja ze zdobytych doświadczeń

Pomysł utworzenia polsko-niemieckiej kawiarni przerodził się w przedsięwzięcie o 
ugruntowanej pozycji. To dobrze funkcjonujący format wzbogacający pracę edukacyjną 
Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań i lokalną ofertę 
gastronomiczną. Pierwotna koncepcja zakładała, że kawiarnia będzie otwarta cod-
ziennie. Specyfika firm uczniowskich, a już szczególnie polsko-niemieckiej firmy 
uczniowskiej, doprowadziła ostatecznie do tego, że trzeba było zrezygnować z tego 
ambitnego planu i zapewnić obsługę kawiarni wyłącznie w weekendy. Zaangażowanie i 
poświęcenie, z jakimi młodzież pracuje w kawiarni, zasługują na uwagę i jednocześnie 
pokazują sukces tego projektu. Ważne było przy tym, aby nie starać się sprostać 
wyłącznie ekonomicznym wymaganiom stawianym przed firmą uczniowską, lecz 
także, aby nie zapominać o edukacji międzykulturowej i o inkluzyjnym charakterze 
tych spotkań. 

Dzięki obszernej koncepcji i jej odpowiedniemu wdrożeniu, co w dużej mierze było 
możliwe dzięki produktywnej i zmotywowanej współpracy partnerów projektowych, 
udało się w postaci „polsko-niemieckiej firmy uczniowskiej” zrealizować udany projekt, 
który połączył ze sobą uczennice i uczniów wywodzących się z różnych kontekstów 
i cechujących się różnym charakterem.

Dodatkowo udało się stworzyć dla polsko-niemieckiego regionu przygranicznego 
przykład najlepszych praktyk (best practice project), który, miejmy nadzieję, stanie się 
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stabilnym elementem tego obszaru. Firmy uczniowskie współpracujące w wymiarze 
transgranicznym umożliwiają wzbogacenie życia w regionie i na obszarach wiejs-
kich w jego drobnych aspektach oraz wzmacniają polsko-niemieckie społeczeństwo 
obywatelskie. Sukces tego projektu uzasadnia zatem tym bardziej nakład włożonej 
w niego pracy. 

Nie należy także bagatelizować szans dla transnarodowego rynku pracy stworzo-
nych przez ten projekt. W ten sposób uczennice i uczniowie oraz goście kawiarni 
doświadczają na własnej skórze współpracy transnarodowej. Przyczynia się to do 
niwelowania barier, a młodzież zdobywa doświadczenia na potrzeby ewentualnego 
zatrudnienia na transnarodowym rynku pracy. Powstają nowe perspektywy zawo-
dowe. Wzorcowy charakter tego projektu może doprowadzić do powstania nowych 
transnarodowych kooperacji i firm uczniowskich. Tym samym można stworzyć uczen-
nicom i uczniom szanse zdobycia ukierunkowanego doświadczenia w konkretnych 
obszarach zawodowych. Poza tym kawiarnia uczniowska w wymiarze długofalowym 
mogłaby się stać miejscem skupiającym wokół siebie polsko-niemieckie społeczeństwo 
obywatelskie. W powiązaniu z wystawami i pokazami artystów mieszkających po obu 
stronach granicy kawiarnia może stworzyć przestrzeń, w której mogą się spotykać i 
poznawać Polacy i Niemcy. 

 
5. Wnioski i perspektywy

„Kaffee zum Glück – Kawa na szczęście” jest rezultatem udanego projektu o 
długofalowym oddziaływaniu. Kompetencje, które młodzież, a także zaangażowani 
partnerzy kooperacyjni zdobywają na przyszłość, stanowią zaledwie jeden, aczkolwiek 
bardzo ważny, aspekt. Do tego dochodzi radość, którą młodzież czerpie z tej pracy. 
Poza tym kawiarnia wzbogaca Zamek Trebnitz i jego otoczenie. 

Projekt przyniósł wiele ważnych doświadczeń. Dla przyszłych koncepcji projektowych, 
w ramach których mają być zakładane transnarodowe firmy uczniowskie, udało się 
zebrać ważne informacje oraz wykonać sporo merytorycznej pracy przygotowawczej 
dla przyszłych projektów. Oczywiste jest, że wkraczanie na pedagogiczny nowy ląd 
zawsze wiąże się z większą ilością pracy. Szanse, które z tego wynikają, uzasadniają 
jednak w pełni ten dodatkowy trud. Transnarodowe firmy uczniowskie mogą sz-
czególnie na obszarach wiejskich oraz na płaszczyźnie regionalnej przyczynić się 
do wzmacniania struktur oraz do wzrostu kompetencji wśród młodzieży i oby w 
przyszłości powstawało ich jak najwięcej.

Równocześnie firma uczniowska nadal się rozwija, wzbogaca w nowe oferty, uczest-
ników i działania i rośnie wraz z nowymi zadaniami. Podstawową kwestią było, 
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jest i nadal będzie aktywne włączanie młodzieży we wszystkie te zmiany. To, że 
młodzież wzajemnie przyucza się do pracy, gwarantuje ciągłość projektu, a młodzi 
ludzie także w ten sposób czują się silnie związani z projektem i swoją kawiarnią. 
To, że ich zaangażowanie jest doceniane, można było stwierdzić podczas Zielonego 
Tygodnia organizowanego przez Federację Młodzieży Wiejskiej (Bund der Deutschen 
Landjugend) w 2015 roku, podczas którego kawiarnia otrzymała Nagrodę im. Ernsta 
Engelbrechta Greve, dotowaną kwotą 3000 €.11

Pozostaje mieć nadzieję, że polsko-niemiecka kawiarnia uczniowska „Kaffee zum 
Glück – Kawa na szczęście” będzie działać przez długie lata i że stanie się miejscem, 
w którym będzie można wypić dobrą kawę, w którym będą się toczyć transnarodo-
we spotkania gości z Polski i z Niemiec, oraz w którym będzie można się napawać 
urokami wiejskiego otoczenia.
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„Trzeba wykazać się dużą siłą przebicia, by 
to zrobić .” 

Interview mit Kornelia Kurowska  
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” w Olsztynie 

Wywiad zapisany 19 .02 .2016 roku

Nikolaus Teichmüller: Czy mogłaby Pani krótko przedstawić zakres działalności 
Pani stowarzyszenia?

Kornelia Kurowska: „Borussia” jest organizacją pozarządową, która już od 25 lat 
działa na Warmii i Mazurach w obszarze edukacji pozaformalnej i kultury. Nasza 
praca skupia się przede wszystkim wokół współpracy transgranicznej. Zajmujemy się 
głównie historycznym dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Dbanie o jego 
zachowanie i ochronę to zadanie, które należy wspólnie realizować na płaszczyźnie 
międzynarodowej, dlatego inicjujemy również projekty kulturowe i edukacyjne, także 
ponad granicami. Działamy przede wszystkim w regionie Warmii i Mazur, ale pochy-
lamy się również nad fenomenem regionu przygranicznego, regionów przygranicznych 
w Europie i dlatego posiadamy partnerstwa z innymi organizacjami pozarządowymi 
w innych częściach Europy, aby móc wspólnie z naszymi partnerami zajmować się 
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fenomenem europejskich regionów przygranicznych. Warto także podkreślić, że ze 
względu na naszą historię i położenie geograficzne z jednej strony jesteśmy regionem, 
który charakteryzuje się sporą różnorodnością kulturową, narodową i też wyznaniową, 
z drugiej zaś mamy do czynienia z trochę skomplikowaną sytuacją społeczną. Po 1945 
roku wskutek przymusowych wysiedleń i migracji tutejsza ludność została całkowicie 
wymieniona. To znaczy, że Niemcy opuścili ten region i zostali wypędzeni lub się 
wyprowadzili, a na Warmii i Mazurach osiedli Polacy ze Wschodu lub z Polski 
Centralnej czy innych regionów. Poza tym na naszych terenach mieszka też, jest to 
uwarunkowane historycznie, mniejszość niemiecka – to Mazurzy i Warmiacy, któr-
zy tu zostali. Mamy też bardzo silną mniejszość ukraińską. Jej obecność to rezultat 
przymusowych przesiedleń z roku 1947 w ramach Akcji Wisła, podczas której polscy 
Ukraińcy zostali przymusowo wysiedleni z południa Polski i osiedli między innymi 
na Warmii i Mazurach. I tak żyjemy w regionie, który z jednej strony sam o sobie 
mówi, że jest wielokulturowy i wielonarodowy. Z drugiej zaś strony świadomość 
historyczna dzisiejszej ludności jest na bardzo niskim poziomie. Ma to oczywiście 
swoje konsekwencje. Nie wszyscy mieszkańcy utożsamiają się z tym regionem. 
Wiele osób wyjeżdża stąd w poszukiwaniu lepszych warunków życia i lepszej pracy. 
To jeden fenomen, drugi polega zaś na tym, że ci, którzy tu mieszkają od 50-60 lat 
bardzo słabo albo czasem nawet w ogóle nie znają historii regionu i miejsc, które są 
ich domem. Stan ten oczywiście zmienił się na plus w przeciągu ostatnich 25 lat, w 
wolnej Polsce, ale mimo wszystko jest to sytuacja, która jednak w porównaniu z resztą 
Polski, z innymi częściami Polski, jest wyjątkowa. W tym społeczeństwie nie ma 
poczucia jedności, w tym regionie nie ma jednolitego społeczeństwa. Jest ono raczej 
rozbite. I jak już mówiłam, niektórzy niekoniecznie czują się na Warmii i Mazurach 
u siebie w domu.

NT: Brak poczucia jedności w kontekście tożsamości regionalnej to jedna sprawa. Poza 
tym mówi się także o żądaniach większej obecności NATO głównie na wschodzie 
Polski i jednocześnie o rosnącym sceptycyzmie wobec Europy. Znów mówi się o 
„jądrze Unii”, o ponownym  swoistym wykluczeniu Polski z głównego obszaru Unii 
Europejskiej. Jaki wpływ na Pani aktualną pracę ma obecna sytuacja polityczna 
związana z konfliktem na Ukrainie, z polityką polskiego rządu, ze wszystkim tym, 
co się na to składa, jak np. kryzys uchodźczy itd.?

KK: Mamy tutaj oczywiście do czynienia z wieloma czynnikami. Rozwój wypadków 
ostatnich lat i miesięcy oczywiście bardzo, bardzo nas zaskoczył. Wspominałam już 
o wielu niepowodzeniach, ale z drugiej strony Polska ma już za sobą także daleką 
drogę. Chodzi mi o ostatnie 25 lat. Wiele zmieniło się także na plus, ale w chwili 
obecnej widzimy, że demokratyczna Polska być może albo bardzo szybko znajdzie 
się gdzieś na uboczu albo zostanie poddana w wątpliwość. Oczywiście my jako 
region jesteśmy mocno dotknięci konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Z jednej strony 
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mamy do czynienia z bezpośrednim sąsiedztwem, granica z Rosją znajduje się bardzo 
blisko, jakieś 100 km od Olsztyna. Z drugiej zaś strony w naszym regionie mieszka 
również wielu Ukraińców i te problemy są również nam dobrze znane. Do tej pory 
realizowaliśmy również wiele międzynarodowych projektów z Ukrainą i w naszym 
regionie żyją też osoby, których bliskich ta wojna bezpośrednio dotknęła. Oczywiście 
doprowadziło to do tego, że może sytuacja mentalna w regionie także się zmieniła i 
że coraz bardziej rośnie nieufność wobec Rosji i Rosjan. Kryzys uchodźczy i polityka 
prowadzona przez obecny polski rząd również pozostawiają ślady w ludzkich reakc-
jach. Mimo wielu kontaktów, kontaktów międzynarodowych i międzykulturowych z 
Rosją, Niemcami, Litwą, Ukrainą i z innymi krajami europejskimi można aktualnie 
zaobserwować wzrost nieufności wobec naszych dawnych i obecnych sąsiadów. I 
zasadniczo problemem jest także bardzo negatywne nastawienie do uchodźców. Jak 
już wspominałam, w sumie to jesteśmy regionem, który żyje wielokulturowością, ale 
skądinąd i my, jak to ma też miejsce w innych częściach Polski, jesteśmy dość jedno-
litym społeczeństwem. To oznacza, że mamy swoje mniejszości, że charakteryzuje 
nas kilka cech szczególnych w kontekście religii (w naszym regionie żyją protestanci, 
grekokatolicy i prawosławni), a mimo to gotowość do nawiązywania kontaktów z 
ludźmi z innych kręgów kulturowych jest bardzo, bardzo niewielka i związana z 
tym nieufność niestety ciągle rośnie. Im mniej jest tych kontaktów, tym w chwili 
obecnej pojawia się więcej uprzedzeń. I to jest takie zamknięto koło, w którym się 
obecnie kręcimy i nie znajdujemy wyjścia. Oficjalna propaganda czy też działania 
środków masowego przekazu prowadzą w sumie tylko do tego, że nastroje te stają 
się właściwie coraz bardziej negatywne.

NT: Zatem mam jeszcze jedno, ostatnie pytanie. Wspominała Pani o 25 latach 
starań o demokrację w społeczeństwie obywatelskim na Warmii i Mazurach oraz o 
kruchych strukturach. Jak można by wzmocnić te struktury? Co byłoby potrzebne?

KK: Oczywiście kontakty. Ale może partnerstwa są tutaj jeszcze ważniejsze. Ważne 
jest, by realizować projekty i by były one faktycznie wspólnie opracowywane i wcielane 
w życie. Wydaje mi się, że tylko poprzez takie praktyczne spotkania, obojętnie jak – 
zapewne nie brzmi to zbyt oryginalnie – ale ja nie widzę żadnej innej drogi, by móc 
inaczej wzmacniać kontakty międzyludzkie ponad granicami albo je w ogóle inicjować. 
Faktycznie musi dochodzić do takich spotkań, w różnych kontekstach. Oczywiście 
należy tutaj także zaangażować szkoły, organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne 
i edukacyjne albo też sektor prywatny. Jak już mówiłam, z jednej strony mamy do 
czynienia z otwartością, ale z drugiej inicjowanie i realizowanie wspólnych projektów 
wcale nie jest, ze względu na rosnącą nieufność, takie proste. Trzeba wykazać się dużą 
siłą przebicia, by to zrobić. Należy także wzmocnić kompetencje potencjalnych part-
nerów po obu stronach granicy. Przy czym mówiąc o granicy, nie chcę mówić tylko 
o granicy polsko-rosyjskiej. Kontekst polsko-rosyjski jest bardzo, bardzo ważny, ale 
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oczywiście nie mniej ważny niż ten polsko-niemiecki, polsko-litewski itd. To ważne, 
aby te partnerstwa były możliwie różnorodne.

NT: Bardzo dziękuję.

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arkadiusz Dziura
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Co młodzi ludzie chcieliby zmienić w swoim 
otoczeniu, aby żyło im się ciekawiej,  
wygodniej i po prostu lepiej?

Sergey Lapshin  
Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca w Rudzie Śląskiej

Wywiad zapisany 19.02.2016 roku

Nikolaus Teichmüller: Stowarzyszenie, w którym Pan pracuje, nosi nazwę Genius 
Loci. Czy zechciałby nam Pan coś o nim opowiedzieć?

Sergey Lapshin: Genius Loci to określenie pochodzące z łaciny i odnoszące się do 
mistycznego ducha miejsca, którego nie można ani zobaczyć, ani fizycznie odczuć, 
lecz doświadczyć na płaszczyźnie uczuć jako coś, co nas łączy. W Rudzie Śląskiej, 
gdzie działa nasze stowarzyszenie, jesteśmy przekonani o tym, że taki duch miejsca 
jest tam obecny. To duch miejsca, który przyciąga ludzi, by nie wyjeżdżali, by częściej 
wracali do tego miasta po skończeniu studiów i by je lubili i kochali. W Kochłowicach, 
jednej z dzielnic Rudy Śląskiej, próbujemy realizować inicjatywy, które zbliżają do 
siebie lokalne społeczności i pozwalają odkrywać pewne zagadnienia historyczne oraz 
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pielęgnować naszą górnośląską kulturę. Od 6-7 lat organizujemy międzynarodowe 
projekty na rzecz wspierania aktywności obywatelskiej, promowania edukacji poz-
aformalnej i transgranicznej współpracy młodzieży.

NT: A czy w realizowanych przez Państwa projektach obecne są też elementy par-
tycypacji?

SL: Tak, jako przykład można tutaj przytoczyć nasz międzynarodowy program 
„Sąsiedzi 3.0”. Chodzi w nim o to, aby stworzyć młodym ludziom z Polski, Białorusi 
i Ukrainy możliwość spotkania się, opracowania własnych pomysłów na realizację 
wybranych inicjatyw i wcielenia ich w życie u siebie w domu. My jako trenerzy i 
mentorzy dostarczamy impulsów, przekazujemy kompetencje (takie jak zarządzenie 
projektem, praca w grupie, aktywizacja lokalnej społeczności), przyglądamy się kwestii 
partycypacji lokalnej ludności i rozwojowi osobowości osób biorących udział w tym 
projekcie. Zadajemy sobie przy tym pytanie: co młodzi ludzie chcieliby zmienić w 
swoim otoczeniu, aby żyło im się ciekawiej, wygodniej i po prostu lepiej? Zadaniem 
uczestników projektu jest zainteresowanie nim jak największej ilości osób, stworzenie 
zespołu, który potrafi ze sobą współpracować i realizując swoje działania, bierze pod 
uwagę zdanie wszystkich swoich członków. Staramy się nie dopuszczać do realizacji 
projektów o charakterze ściśle informacyjnym, lecz wcielać w życie inicjatywy, które 
pomogą rozwiązać jakiś problem lokalny w danej okolicy wspólnie z jej mieszkańcami.

NT: Czy przychodzi Panu na myśl jakiś przykładowy problem tego typu lub jakieś 
życzenie młodzieży?

SL: Przykładem tutaj może być międzypokoleniowa praca młodych ludzi. Na początku 
gromadzi się i analizuje potrzeby lokalnej społeczności. I tak np. seniorzy opowiadają, 
co jest dla nich ważne, czego potrzebują, żeby móc żyć aktywnie w podeszłym wieku. 
W ten sposób może powstać jakaś koncepcja. Następnie odbywają się konsultacje, 
opracowuje się pomysł na projekt i szuka się zasobów. Można tutaj wymienić inicjatywę 
utworzenia klubu filmowego na klatce schodowej jednego z bloków czy wspólne 
założenie publicznego ogrodu w mieście, albo zorganizowanie akcji porządkowych 
w miejscach o znaczeniu historycznym lub spaceru historycznego dla mieszkańców 
sąsiednich dzielnic.

NT: Czego życzyłby Pan sobie w kontekście działalności stowarzyszenia, w którym 
Pan pracuje?

SL: Myślę, że jeszcze dużo można zrobić. Potrzeba tylko zaangażowanych ludzi, 
zasobów ludzkich i dużo chęci. Życzę naszemu stowarzyszeniu, żeby udało nam 
się zintensyfikować zmianę pokoleniową, stworzyć trwalsze kooperacje z innymi 
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lokalnymi organizacjami pozarządowymi i ewentualnie móc wpływać na decyzje 
podejmowane przez miejskich polityków.

NT: Bardzo dziękuję za rozmowę.

 
Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arkadiusz Dziura
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Część III: Transgraniczny rozwój szkół  
w transnarodowych krajobrazach  
edukacyjnych 
 
 
Transnarodowe kooperacje między  
pompatycznymi przemowami a codziennością  
Dyskusja panelowa z udziałem Reginy Metz (RM), Kornelii Kurowskiej (KK), Volkera Staudta (VS), 
Hansa Bächlego (HB), Michaela Christiansena (MC), Sergeya Lapshina (SL) / Moderacja: Tom Urig (TU) 

TU: Witam Państwa na dyskusji panelowej pt. „Transnarodowe kooperacje między 
pompatycznymi przemowami a codziennością”. Dziś po południu w trakcie sześciu 
sesji warsztatowych mieliśmy okazję do rozmów i sądzę, że jeśli dodać do tego to, 
co usłyszeliśmy rano, a mianowicie wykład inauguracyjny Matthiasa Buscha oraz 
słowa powitania, to mamy na dzisiejszy wieczór całkiem sporo materiału do jeszcze 
jednej dyskusji panelowej. Proszę pozwolić, że serdecznie powitam na naszym spot-
kaniu panią Reginę Metz, dyrektor Europaschule Deutsch-Polnisches Gymnasium 
Löcknitz [pol. Szkoła Europejska Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Löcknitz], 
pana Volkera Staudta, dyrektora Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum 
Perl [pol. Niemiecko-Luksemburskie Liceum Schengen w Perl], panią Kornelię 
Kurowską ze Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” w Olsztynie, pana 
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Hansa Bächlego, dyrektora Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken [pol. 
Gimnazjum Niemiecko-Francuskie w Saarbrücken], pana Sergeya Lapshina ze Sto-
warzyszenia Genius Loci – Duch Miejsca w Rudzie Śląskiej oraz – last but not least 
– dopełniającego nasze grono sześciu „panelistów” pana Michaela Christiansena z 
Friedrich-Paulsen-Schule Niebüll [pol. Szkoła im. Friedricha Paulsena w Niebüll]. 
Cóż, powiedziałem właśnie, że popołudnie było intensywne i bogate w treści, a moje 
pierwsze pytanie, może najpierw do wszystkich po kolei, to: co pozostało Państwu 
w pamięci? Co skłania Państwa aktualnie do przemyśleń i do stwierdzenia: „Tak, to 
było coś szczególnego, to pozostało mi w pamięci… To być może także coś, co mnie 
zaskoczyło, coś nowego, coś, co mnie zajmuje… Albo niekoniecznie coś nowego, ale 
coś, co mnie utwierdza w tym, co do tej pory robiłem…”. Co Państwa aktualnie ab-
sorbuje? Możemy zacząć z tej albo z tamtej strony… Kto nie wytrzyma, niech mówi. 
Jak Państwo sobie życzą…

MC: Mnie tak spontanicznie zajmuje to, że w szkole pana Staudta albo pani Metz jest 
tak, że zagraniczni uczniowie chętnie przychodzą do tej szkoły, ponieważ dostrzegają 
w niej wartość dodaną. U nas jest dokładnie odwrotnie, co daje mi dużo do myślenia, 
i to z pewnością zabiorę ze sobą do domu i spróbuję z tego wyciągnąć jakąś korzyść 
i jakieś wnioski.

SL: Ja brałem udział w dyskusji z panią Kornelią Kurowską i doszedłem do wnios-
ku, że dla mnie jako osoby, która działa w strefie NGO, w trzecim sektorze, istotny 
jest podział na edukację formalną, nieformalną i pozaformalną. Zawsze myślałem, 
że to taka jasna sprawa, a jednak teraz jeszcze wyraźniej widzę, że istnieje pewien 
potencjał, dzięki któremu możemy współpracować. Zatem bardzo się cieszę z tego 
spotkania, podczas którego wraz z przedstawicielami szkół i uniwersytetów, ale też 
organizacji pozarządowych, możemy podzielić się swoimi metodami pracy eduka-
cyjnej, aby uzupełniać i wzbogacać edukację formalną o zasoby edukacji pozaformal-
nej. Dla mnie jest to sygnał, że można w tym kierunku jeszcze bardzo dużo zrobić.

TU: Dziękuję bardzo.

HB: To, co mi jeszcze pobrzmiewa w uszach, to spotkanie z panią Metz, z którego 
właśnie wróciłem i które mnie bardzo zainteresowało, ponieważ, sądząc po nazwach: 
niemiecko-polskie gimnazjum i niemiecko-francuskie gimnazjum, musiałoby tu 
chodzić właściwie o to samo. Jednak różnice są ogromne, jeśli chodzi o organizację, 
jeśli chodzi o personalizację i jeśli chodzi o oczekiwania pod adresem uczniów. My 
u nas mamy bardzo silny parytet, zarówno w gronie nauczycielskim, jak i w gro-
nie uczniowskim oraz pod kątem oczekiwań wobec uczniów. Mamy własny kon-
strukt wspólnej matury. Natomiast w szkole partnerskiej, tak można by właściwie 
powiedzieć, ponieważ wydaje się póki co funkcjonować w niemal identyczny sposób, 
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sądząc z nazwy, mamy do czynienia z całkowicie inną strukturą, z mniejszą liczbą 
polskich nauczycieli, z – takie było przynajmniej moje wrażenie – większą swobodą. 
Ja odczuwam jednak bardzo mocno centralizm francuski, centralizm edukacyjny oraz 
odpowiednie naciski dotyczące zachowania także francuskich programów nauczania 
przy równoczesnym zobowiązaniu się do wymagania od wszystkich uczniów takiego 
samego nakładu pracy. U Państwa funkcjonuje to najwyraźniej całkiem inaczej i to 
teraz bardzo zaprząta moją uwagę.   

KK: Mówimy dzisiaj o Europie regionów i nasze dyskusje w grupach pokazują, jak 
bardzo te regiony europejskie się od siebie różnią. To, co mnie dzisiaj uderzyło w 
czasie tych rozmów i dyskusji, to artykułowana właściwie przez wszystkich potrzeba 
głębszej współpracy międzysektorowej, niezależnie od tego, w której części Europy 
się znajdujemy – czy bardziej na Zachodzie, czy bardziej na Wschodzie. Natomi-
ast druga kwestia, bardzo istotna moim zdaniem, to nie tylko potrzeba tego, żeby 
współpracować i żeby środowiska, które pracują z młodzieżą w kontekście edukacji 
formalnej czy pozaformalnej szukały wspólnych przestrzeni do działań, ale także 
tego, żeby w tych wysiłkach nie ustawać. Dzisiaj to przebrzmiewało, gdy mówiliśmy o 
doświadczeniach w moim regionie – regionie, który z jednej strony jest zróżnicowany 
kulturowo i historycznie, a z drugiej strony stanowi zewnętrzną granicę Unii Euro-
pejskiej, gdzie poprzez wydarzenia ostatnich miesięcy bardzo zmieniają się nastroje 
społeczne. Wydaje mi się, że szczególnie ważne jest to, abyśmy szukali takich dróg 
i takich modeli współpracy, dzięki którym możemy trafiać z ideami współtworzenia 
aktywnego pokolenia obywateli do młodych ludzi i zarażać ich swoimi aktywnymi 
postawami, niezależnie od tego, jakie środowiska – edukacji formalnej czy pozafor-
malnej – reprezentujemy.
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VS: Mnie pozostało w pamięci to, że realizacja projektów transnarodowych jest 
możliwa tylko wówczas, gdy my – nauczyciele, szkoła i jej dyrekcja – otrzyma-
my od administracji możliwości, gdy administracja nie będzie stawiać nam tylko i 
wyłącznie restrykcyjnych wymogów, gdy uzyskamy przestrzeń do kształtowania i ją 
następnie wykorzystamy. Tylko wtedy będziemy mogli wspólnie z partnerami w re-
gionie to osiągnąć, ponieważ jeśli trzeba będzie przestrzegać wszystkich przepisów 
występujących w różnych krajach i rządach oraz stosować się do nich, i to jeszcze w 
sposób rygorystyczny, to każdy projekt transnarodowy zostanie zduszony już w za-
rodku, zanim się w ogóle rozpocznie.

RM: Mnie pozostało w pamięci to, że istnieją niezliczone możliwości, jak wnieść w 
region przygraniczny trochę życia poprzez partnerstwa najróżniejszego rodzaju. I to, 
co zaprząta moją głowę, to pytanie, na ile uda nam się nauczyć się czegoś od siebie 
nawzajem, czyli trochę zaczerpnąć od innych z tego, co im się już udało, i spróbować 
to może nie tyle zaadaptować, co zintegrować, podjąć jako ideę… Lub też czasami 
nie popełnić błędu, ponieważ można sięgnąć do doświadczeń innych osób.

TU: To by oznaczało, że nie ma jednego optymalnego sposobu, są różne drogi. Jednak 
czy istnieją czynniki, które na pewno przyczyniają się do sukcesu, jak przykładowo to, 
o czym wspomniał pan Staudt, czyli przestrzeń pozostawiona przez administrację? Czy 
jest więcej takich czynników, o których mogą Państwo powiedzieć, że są nieodzowne?

RM: Myślę, że to kwestia zasadnicza. Przypominam sobie, że już wcześniej mówiłam, 
iż czasem można popatrzeć na coś przez palce, i sądzę, że zajmując się edukacją, 
należałoby zawsze brać pod uwagę to, iż chodzi tu o coś dla ludzi, o odczuwalną 
temperaturę, a nie o liczby, które mogę przeliczyć, albo o bezsensowną wierność 
wobec przepisów. W tym tkwi jakaś wyższa idea na metapłaszczyźnie. A jeśli to dla 
mnie kwestia zasadnicza, to czasami muszę trochę wypchnąć sprawy formalne poza 
centrum uwagi.

VS: Dla mnie istotny jest jeszcze punkt dotyczący uznania. Szkoły, osoby zaintereso-
wane, projekt muszą zostać docenione przez opinię publiczną, przez polityków, przez 
administrację. Kiedy szkoła lub jakaś instytucja otrzyma stamtąd wsparcie, to działa 
ono jak wiatr w plecy, który pomaga uzyskać odpowiednie uznanie w społeczeństwie, 
w regionie. I jest kilka rzeczy, które administracja i politycy mogą zrobić w ramach 
tego wsparcia. Już co nieco powiedzieliśmy na ten temat, ale w tej sprawie moim 
zdaniem bardzo ważne jest to, żeby oprócz takiego uznania uzyskać także pewną 
swobodę albo autonomię finansową. Ogólnie uważam, że powinna to być autonomia 
szkoły nieograniczająca się tylko do finansów.
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TU: Czyli wolność finansowa, swoboda w kształtowaniu… Tak więc sprawy formalne 
niekoniecznie muszą stać w centrum uwagi. Czy jest więcej takich czynników? Czy 
te trzy czynniki są decydujące?

HB: Ważnym czynnikiem z pewnością jest również to, aby współpracujące ze sobą oso-
by się rozumiały. Wszystko, co wiąże się z wymianą, zależy od ludzi. Struktury mogą 
być dobre, ale osoby uczestniczące w tym procesie trzeba dobierać bardzo starannie. 
Kiedy wezmę jako przykład moją szkołę, gdzie francuską dyrekcję szkoły wyznaczano 
by z Francji, z Paryża, a niemiecką dyrekcję przez Kraj Saary, bez sprawdzania, na 
ile te osoby posiadają cechy predestynujące je do pracy w takim dwunarodowym lub 
międzynarodowym kontekście... Tak zdecydowanie nie jest, oczywiście mogę mówić 
tylko o moim doświadczeniu. Są przypadki szczęśliwe, gdy to funkcjonuje, jednak gdy 
konstelacja osób jest niewłaściwa, to może to bardzo szybko doprowadzić system do 
upadku. I to też jest bardzo ważny aspekt poza wyżej wymienionymi finansami… I 
to muszą być sprawy oczywiste, żebyśmy dysponowali środkami finansowymi po to, 
aby mieć również wspólne programy nauczania. To, co mi przyszło na myśl wcześniej, 
podczas warsztatów, to kwestia tego, ile oni wymagają od tych dzieciaków, gdy dwa 
narody kumulują swoje oczekiwania i mówią: „A więc jeśli chcesz iść do tej szkoły, 
musisz przerobić niemiecki program liczący tyle a tyle godzin tygodniowo, i do tego 
dochodzą jeszcze wymagania z innego kraju, które trzeba spełnić, zdając np. dwie 
odrębne matury”. Tu, jak sądzę, potrzebne jest rozsądne porozumienie, skupienie się 
na sprawach zasadniczych, aby dzieci nie były przeciążone. A dla dzieci najważniejszy 
jest – co wydaje mi się, że już wcześniej usłyszałem – charakter spotkania, żeby dzieci 
wspólnie przebywały w szkole, wspólnie robiły projekty, wspólnie jeździły na wycie-
czki, brały udział we wspólnych przedsięwzięciach i nabywały przy tym kompetencję 
międzykulturową. Mniej ważne jest to, żeby co do joty wypełniać określone wymo-
gi narodowe, tym bardziej, jeśli np. dany kraj jest zarządzany centralnie i wszyscy 
muszą maszerować równym krokiem jak w takim wielkim kraju, jakim jest Francja, 
gdzie w jednym i tym samym dniu wszyscy uczniowie podczas matury opracowują 
jeden i ten sam temat… Wtedy często po prostu brakuje elastyczności. I to może 
bardzo przeszkadzać.

TU: Odnoszę wrażenie, że to jasne, iż przy zakładaniu szkoły występują takie same fazy 
jak przy zakładaniu przedsiębiorstwa – musi być kreatywność, trzeba wypróbowywać 
różne rzeczy i umieć obchodzić się z zagrożeniami. Z rozmów wnioskuję, że to je-
den permanentny proces zakładania, podczas którego raz po raz trzeba wynajdywać 
i wypróbowywać różne rzeczy. Czasami ma to w sobie jakiś wątek konspiracyjny, 
ponieważ trzeba trafić na właściwych ludzi, aby móc zrobić coś, co wykracza poza 
kryteria formalne lub wąskie ramy administracyjne. A zatem jak Pan mówi, w dużym 
stopniu chodzi o zaufanie – właściwe osoby muszą spotkać się ze sobą, trzeba zostać 
docenionym lub posiadać jakiś kredyt zaufania, aby móc coś takiego wdrożyć. Czy 
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w Danii jest podobnie? Czy jest to raczej cecha regionalna, typowa dla Kraju Saary 
czy niemiecko-francuskiego regionu przygranicznego?

MC: Podczas naszych warsztatów już to powiedziałem: u nas okazało się, że pra-
wdziwi biurokraci – także demokraci – ale prawdziwi biurokraci siedzą na północ 
od granicy i jeśli chodzi o przymykanie oka, to – o dziwo – niemiecka adminis-
tracja ma większy rozmach i jest bardziej elastyczna. Tak widzą to również duńscy 
koledzy. Niemniej jednak występuje też postawa, zgodnie z którą „ten, kto stawia 
wiele pytań, dostaje wiele odpowiedzi”, i jeśli nie musimy koniecznie pytać, to nie 
pytamy. Można wywnioskować, że właściwie mamy dobre wyposażenie finansowe, 
mamy oparcie w politykach po obu stronach, mamy w obu gronach wystarczająco 
dużo ludzi, którzy są zainteresowani oraz gotowi inwestować i prowadzić ten projekt. 
To, czego nie mamy, to gotowość i świadomość podjęcia oferty po duńskiej stronie. 
Brakuje świadomości, że wspólna niemiecko-duńska droga edukacyjna posiada sama 
w sobie wartość dodaną albo przynajmniej „tylko” tę wartość, że uzyskuje się dwie 
matury – niemiecką i duńską. W dyskusji podczas warsztatów ktoś zauważył: „No 
tak, ale nie robicie też wystarczająco dużo”. Wychodzimy z założenia, że naprawdę 
próbowaliśmy już prawie wszystkiego, włącznie z promowaniem szkoły podczas wi-
zyt i wieczorów informacyjnych w dziewiątych klasach w duńskich zespołach szkół, 
i mimo to nic się nie udało. Świadomość wartości dodanej wśród ludności na północ 
od granicy jest niestety niewielka i w związku z tym jest bardzo ciężko.

TU: Ma Pan jeszcze nadzieję?

MC: Tak, nadziei nie można porzucać. Nadzieja żywi się również doświadczeniami 
zdobytymi z klasami, które ukończyły tę szkołę. I to w zasadzie dodało wszystkim 
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bezpośrednio zaangażowanym osobom, w szczególności nauczycielom prowadzącym 
zajęcia, tyle odwagi, że teraz nie siedzimy po prostu z założonymi rękami i nie mówi-
my: „No dobra, jak nie to nie”, lecz próbujemy jeszcze raz, od nowa. Działamy wy-
trwale, nie poddajemy się. A teraz, w tych czasach, jeszcze bardziej.  

TU: Też tak sobie myślę, że to ważny moment, gdy robi się coś nowego, jak to przed 
chwilą powiedziałem, gdy podejmuje się ryzyko, trafia na nieznany dotąd teren i nie 
wszystko od razu się udaje. To proces, który, jak sądzę, potrwa jeszcze kilka lat, aż 
w końcu uda się znaleźć pewne modele. Nie wiem, ale to będzie się na pewno dalej 
rozwijać w formie procesów…

MC: Tak, zawsze. Myślę, że nigdy nie będzie tak, że naraz znajdziemy odpowiednią 
formę i od tego momentu wszystko będzie po prostu działać, aż do dnia, gdy będziemy 
mieć Stany Zjednoczone Europy… Muszę w tym momencie przywołać na myśl 
to, co właśnie powiedział pan Bächle – być może problem nie polega na tym, że 
za dużo wymagamy od uczniów duńskich albo że czują się oni przeciążeni, lecz na 
tym, że krąży o nas taka opinia. Pan Staudt powiedział, że Luksemburczycy chętnie 
przychodzą do jego szkoły, ponieważ kultura szkoły w Luksemburgu jest stosunkowo 
autorytarna i tradycjonalistyczna. Być może jak na warunki duńskie jesteśmy trochę 
taką szkołą w stylu luksemburskim, ponieważ w Danii mówi się jeszcze, że w gim-
nazjum w Niebüll zajęcia prowadzi się nadal przy tablicy i z kredą w ręku, a nie przy 
tablicy magnetycznej z laptopem, a do nauczycieli trzeba zwracać się per pan – a w 
Danii nie jest to przyjęte. I być może jeszcze gorsze jest to, co nauczyciele wyprawiają 
z uczniami, najlepiej trzymać się od tego z daleka. Może tak być… Oczywiście tak 
nie jest, ale tak to może być odbierane.

TU: Chętnie poszedłbym o krok dalej w tym kierunku, a mianowicie w temacie 
kształcenia nieformalnego lub podmiotów edukacji pozaszkolnej… Czy mają Państwo 
jakieś doświadczenia, o których chcieliby Państwo opowiedzieć? Może tak z Państwa 
perspektywy…

KK: Przytaczałam dzisiaj co najmniej kilka przykładów współpracy organizacji ze 
szkołami. Wydaje mi się, że obserwujemy pewną, zmieniającą się tendencję. Przez 
wiele lat moja organizacja jako NGO walczyła o to, żeby docierać do szkół, do nau-
czycieli, do młodzieży. Teraz mamy odmienną sytuację – szkoły także szukają pew-
nej inspiracji i metod pracy z młodymi ludźmi, żeby odejść od pracy wyłącznie nad 
wiedzą ucznia, a bardziej pracować nad postawami młodych ludzi. To według mnie 
jest bardzo cenne i ważne. Również przykłady działań, które od 25 lat realizujemy w 
kontekście polsko-niemieckim czy polsko-niemiecko-litewskim i polsko-niemiecko-
rosyjskim, a więc działania międzykulturowe, międzynarodowe spotkania młodych 
ludzi, to również takie rozwiązania, które moim zdaniem szkoła może przenosić na 
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swój grunt pracy z młodymi ludźmi. Szkoły szukają inspiracji, czasami jednak mają 
obawy, nie mając tego know-how, jak podobne działania realizować. Wydaje mi się, że 
przeprowadzanie takich działań jest absolutnie konieczne, ponieważ obserwujemy, że 
młodzi ludzie szukają działań, które są bliskie ich życiu codziennemu i nie ograniczają 
się tylko do teorii. Uważam, że to jest ogromne wyzwanie, które stoi przed szkołami.

SL: Myślę, że jeśli chodzi o stan współpracy międzynarodowej w ramach pozafor-
malnej edukacji młodzieży, to jest on różny na różnych terenach. Czasami cechuje 
się obecnością barier czy prawdziwych granic, jak to jest na wschód od Polski, albo 
ulega modyfikacjom przez wydarzenia w krajach sąsiednich, które mają wpływ na 
możliwość zorganizowania konkretnego przedsięwzięcia. Z mojego doświadczenia 
w Genius Loci – tym chciałem się dzisiaj podzielić – wiem, że nie ma możliwości 
przeprowadzenia projektu bez wsparcia finansowego. Cieszy mnie więc fakt, iż od 
pięciu lat w Warszawie istnieje Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumi-
enia. Dzięki grantowi z Warszawy nasze stowarzyszenie przeprowadza już piąty 
rok polsko-rosyjską wymianę z Syberią. Bardzo się cieszymy, że doświadczenie i 
ten wewnątrzeuropejski – także polsko-niemiecki – wzorzec współpracy młodzieży 
mogliśmy przenieść na grunt polsko-rosyjski i dzięki niemu doświadczyć, na ile 
jesteśmy sobie bliscy, podobni do siebie. Edukacja pozaformalna stwarza naturalne 
warunki do uzupełnienia tego, o czym mówimy w szkole. Mamy wspaniałe przykłady 
metod, które dają się łączyć jedna z drugą. Korzystanie z metod edukacji pozafor-
malnej w szkole i czerpanie z wymiany między nauczycielami i aktywistami z NGO 
jest jak najbardziej na miejscu.

TU: Wiem, że współpraca organizacji pozarządowych i szkół nie zawsze wolna jest 
od konfliktów albo że młodzież nierzadko ma problemy z zastosowaniem w systemie 
szkolnym metod organizacji pozarządowych, które stwarzają więcej wolnej przestrzeni 
i być może są też bardziej wymagające. A może zdobyli Państwo w szkołach także 
pozytywne doświadczenia?

RM: Owszem, powiedziałabym, że stanowi to część kultury bądź kultury szkoły. A 
więc to, że włącza się również podmioty pozaszkolne, które w tym zakresie mają wie-
le do czynienia z pracą edukacyjną, że odchodzi się od schematu, zgodnie z którym 
uczeń zawsze podlega ocenie, cokolwiek zrobi, do czego się niejako przyzwyczaja, co 
– ogólnie rzecz biorąc – w pewnym momencie prowadzi do sytuacji, w której zaczyna 
pytać: „Czy dostanę za to ocenę?”. W przeciwnym razie tego nie robi. Mogę takiej 
sytuacji uniknąć, gdy od początku wyjaśnię, że w tym przypadku chodzi o całkiem 
inną formę edukacji, która nie ma żadnego związku z nabywaniem wiedzy, która po-
dlega sprawdzeniu i jest sprawdzana, lecz wiąże się z rozwojem. Świetnie nadają się 
do tego tygodnie projektowe lub konkretne okazje. Mówi się, że w toku nabywania 
kompetencji pracujemy w różnych zakresach tematycznych i zapraszamy w odniesi-
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eniu do nich różne podmioty edukacyjne, które np. realizują wybrane zagadnienia z 
naszą młodzieżą, a nauczyciel nie, bo on jest tylko osobą towarzyszącą. Uważam to 
za bardzo sensowną kombinację.

TU: Widzę, że nasi rozmówcy potakują. To może jeszcze jedno… Mamy jeszcze 
trzy kwadranse. Muszę nieco przyspieszyć, skoro chcemy poruszyć jeszcze kilka 
kwestii. Matthias Busch dzisiaj rano mówił – nie chcę tego błędnie zacytować – o 
bogactwie edukacyjnym regionów przygranicznych, które należy wydobyć, a zatem 
o tym, co w regionach przygranicznych jest szczególne, co można odkryć, kiedy pra-
cuje się, wychodząc poza granice, czyli pracując w wymiarze transnarodowym. I w 
przeciwieństwie do tego, że być może we współpracy międzynarodowej uwaga sku-
pia się na sprawach wielkich, także na gospodarce… Jakie jest Państwa stanowisko 
w tej sprawie? Czy to się nam uda? Usłyszałem właśnie od pana Staudta, że istnieją 
na to piękne przykłady na trójstyku Luksemburga, Niemiec i Francji. Ale jak można 
pokazać te skarby w regionie przygranicznym, to coś szczególnego, te małe sprawy, 
coś, co leży tuż za drzwiami i co stanowi środowisko młodych ludzi? Jak można im 
to przybliżyć? Sprowokowałem teraz pana Staudta, aby jeszcze raz zabrał głos…

VS: Tak… Są różne możliwości, jak można przybliżyć to uczniom. Myślę sobie, że 
przede wszystkim ważne jest to, aby zapoznać z sobą uczniów z regionu – pozwolić im 
wspólnie pracować, wspólnie organizować czas wolny, wspólnie świętować urodziny, 
razem pójść na dyskotekę. Pan, Panie Christiansen, powiedział o uczniach… że matka 
widzi, kiedy córka wybiera się na dyskotekę do Danii albo do Niemiec. To jest coś…

MC: To widać po ubiorze.
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VS: Po ubiorze, no tak, po ubiorze… Tak, to coś bardzo ważnego, że uczniowie 
wiedzą, jak „funkcjonuje” Niemiec, jak zachowywać się na dyskotece w Niemczech. 
Że wiedzą, jak zachowuje się ktoś w innym kraju, w innym regionie. Że pozwala-
my im wspólnie świętować, wspólnie uprawiać sport. Że stwarzamy im możliwości 
wspólnego odkrywania historii czy specyfiki regionalnej, ponieważ tylko w taki 
sposób może się narodzić zrozumienie dla sąsiada, które pozwoli nam nawzajem się 
rozumieć, a nie tłuc się po łbach.

TU: Czy są jakieś inne przykłady?

HB: Oczywiście także w Saarbrücken mamy szereg przykładów. Co prawda mus-
imy motywować młodych ludzi, którzy w klasie dziewiątej odbywają obowiązkową 
praktykę zakładową, aby poszli do jakiegoś przedsiębiorstwa w kraju partnerskim i 
tam ukończyli tę praktykę. Ale w Saarbrücken odbywają się także dni teatru fran-
cuskiego, podczas których ludzie z regionu współpracują ze sobą, a po drugiej stronie 
granicy, w Forbach, jest teatr, do którego chodzimy z naszymi uczniami. W Saar-
brücken jest przyznawana Nagroda Maxa Ophülsa, gdzie nasi uczniowie w dwuna-
rodowych zespołach współtworzą młodzieżowe jury. Przeprowadza się zatem cały 
szereg aktywności. A poza tym chciałbym podkreślić to, co właśnie powiedział już 
Volker, że najważniejsze w tym wszystkim jest codzienne spotkanie w szkole. W 
jednej szkole, do której uczęszcza jedno grono uczniów, spośród których połowa 
mieszka we Francji, a druga połowa w Niemczech. Spotkanie jest więc właściwie 
czymś oczywistym.

TU: Dużo się dzieje, jak sądzę, także w sensie nieformalnym na podwórzu szkolnym 
podczas przerw, w drodze do szkoły…

HB: Rozumiem. To widać, jak dzieci przełączają się z jednego języka na drugi. To 
oczywiście zupełnie normalny proces. Myślę, że to stanowi minimum, które musi-
my osiągnąć, gdy mamy takie systemy szkolnictwa. Chętnie podjąłbym jeszcze jeden 
aspekt, który wybrzmiał już wcześniej – ten związany z pozornym przeciążeniem… 
Moje wrażenie – choć odnosi się tylko do mojej szkoły, ale być może inni też tak to 
odczuwają – jest często takie, że instytucja tego rodzaju jest w pewien sposób poj-
mowana jako instytucja elitarna. Zmierzamy tu np. w kierunku matury francusko-
niemieckiej, ale potrzebujemy w regionach przygranicznych znajomości języków nie 
tylko na szczeblu zawodów akademickich. Niekoniecznie musi chodzić o zdanie 
matury. Mamy mnóstwo zakładów rzemieślniczych z Lotaryngii, które pracują dla 
mieszkańców Kraju Saary, mamy firmy w Kraju Saary, firmy rzemieślnicze, które 
pracują dla Francuzów. Mamy osoby często przekraczające granicę, pracujące w do-
mach handlowych w Saarbrücken, w sklepie meblowym, gdzie dwujęzyczność jest 
wręcz pożądana, ale zawsze stawiamy sobie za cel maturę. A więc także w tym przy-



259

padku trzeba by się nad tym zastanowić, ponieważ mówienie kilkoma językami nie 
może łączyć się tylko i wyłącznie z podwyższonymi umiejętnościami i intelektem. 
Wielojęzyczność nie może być zarezerwowana dla elity. Dlatego też musimy tu sz-
czególnie uważać – mówię to jeszcze raz – czego wymagamy od naszych uczniów w 
rozumieniu poziomu językowego i to, jak uważam, nie jest proste także w kontekście 
niemiecko-francuskim, ponieważ dobre umiejętności językowe są rozwijane bardzo 
ambitnie, również w oparciu o teksty literackie i filozoficzne. To także taka codzi-
enna walka, którą muszę prowadzić. Spróbujmy może trochę obniżyć wymagania i 
zastanówmy się, jakich umiejętności językowych potrzebują ci młodzi ludzie. Czy 
raczej w mowie, czy raczej w piśmie, czy chodzi tu o interpretację tekstów literackich 
albo o… przeciążenie… Przed kilkoma miesiącami była o tym mowa w mediach. 
Chodziło o to, że co prawda potrafimy zinterpretować wiersz w pięciu językach, ale 
nie umiemy założyć konta w banku. To zostało co prawda trochę przejaskrawione, 
ale jest to jednak ważny aspekt.

TU: Tego, co jest potrzebne w weekend na dyskotece lub na boisku, nie trzeba się 
koniecznie uczyć na lekcjach, lecz mimochodem, od kolegów z klasy.

MC: Tak, na przerwie.

TU: Właśnie, jeszcze raz wspomniał Pan…

MC: Kluczowe słowa: „wydobycie bogactwa edukacyjnego regionów”. Mamy taką 
dobrą tradycję, że w ramach budowania zespołu, jako działanie zapoznawcze i inte-
gracyjne, organizujemy z klasą europejską, w miarę możliwości w pierwszych dwóch 
tygodniach, mały spływ kajakowy na rzece Wiedau – to jest rzeka graniczna w naszym 
regionie między Danią a Niemcami. Robimy to zupełnie na początku, a jest to część 
takiego trochę tajnego planu edukacyjnego. Poruszając się wzdłuż tej rzeki granicz-
nej, mijamy farmy wiatrowe, instalacje solarne, biogazownie po niemieckiej stronie, 
byłe przejścia graniczne, aby uczniowie na koniec, po trzech latach, zauważyli, że 
problemy globalnie – w tym przypadku zmiany klimatyczne – odzwierciedlają się w 
kontekście europejskim i regionalnym z różnym nasileniem w poszczególnych kra-
jach. Można zatem dostrzec w poszczególnych krajach różnice w zakresie wspierania 
energii ze źródeł odnawialnych. To stara dobra zasada Comeniusa – Czecha, który 
uczynił z niej metodę nauczania, a zatem, żeby na bazie świata zwykłych, codzien-
nych doświadczeń myśleć o tym, co jest istotne w wymiarze globalnym, w katego-
riach większej całości. Ta metoda jest jednak troszkę wyśmiewana przez niektórych 
kolegów po obu stronach granicy: „No tak, to znowu to Wasze krajoznawstwo, ta 
wiedza regionalna…” I to czasem trochę utrudnia życie, zwłaszcza wtedy, kiedy raz 
po raz oni tę postawę przekazują między wierszami uczniom na swoich zajęciach. A 
uczniom później jest jeszcze trudniej zauważyć, jaki związek mają kwestie regionalne 
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z kwestiami globalnymi. Choć właściwie można to łatwo zauważyć i jestem pewien, 
że w innych regionach wygląda to dokładnie tak samo…

TU: Uważam więc, że istotnym punktem jest rzeczywiście to, że nie chodzi o 
kształcenie elit, lecz o to, aby wspierać uczenie się języka, nabywanie kompetencji 
międzykulturowej, otwartość – nie wiem, czy można się tego nauczyć, ale na pewno 
pokazywać, otwierać się… Czy mają Państwo przykłady, na których – jak Państwo 
mówią – widać, że „w naszej szkole przekazywane są pewne postawy i wartości”, co 
do których można powiedzieć, że „w naszej szkole uczniowie zrealizowali to i to”? 
Czy są jakieś konkretne przykłady?

MC: Do głowy przychodzą mi dwa. Były uczeń pochodzący z Niemiec jest teraz 
nauczycielem w najstarszym gimnazjum w Danii, to znaczy w renomowanej szkole, 
a ta szkoła znajduje się bardziej na północy Królestwa Danii i on stamtąd próbuje 
sondować sytuację w Niemczech, a zatem on cały czas tym żyje. Inna uczennica, 
która pochodzi z rodziny fryzyjskiej i która – według moich obserwacji – była bard-
zo zamknięta w tym fryzyjskim świecie i właściwie trafiła do tej klasy, ponieważ 
wcześniej zastanawiano się także nad wprowadzeniem do tej klasy języka fryzyjs-
kiego, co nie mogło się jednak udać, ponieważ nie mieliśmy do tego nauczycieli… 
Potem ona, jako obywatelka Niemiec, po studiach politologicznych w Aarhus przez 
jakiś czas była referentką ds. kultury duńskiego ambasadora w Austrii, a teraz jest 
pracownikiem naukowym Stowarzyszenia Wyborców Południowego Szlezwiku w 
Landtagu w Kilonii. A zatem ma rozległe kontakty w wielu dziedzinach transnaro-
dowych i potrafi się w nich sprawnie poruszać.

RM: Miałabym jeszcze jeden przykład ze sfery prywatnej. Są, albo też były, małżeństwa 
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między uczniami niemieckimi i polskimi. Tak, można się przy tym uśmiechać, ale jeśli 
się zastanowić, z jakimi resentymentami ci ludzie do siebie początkowo podchodzą 
i jakie stereotypy im towarzyszą… I gdy młodych ludzi, których na pierwszy rzut 
oka nikt by o to nie podejrzewał, trafia strzała Amora, to… zanim… mój Boże… To 
całkiem zabawne, ale jest to też coś, co o czymś świadczy. Narodowość w określonych 
dziedzinach w ogóle nie jest wymierna i istotna, lecz to, że zawsze chodzi o człowieka, 
który za tym stoi, a to się wiąże z wartościami, z przekazywaniem wartości i ukie-
runkowaniem na wartości i to po prostu jest piękne. A kiedy oni czasami wracają i 
mówią: „Ach, Pani Metz, my ciągle jesteśmy razem…” No cóż, to jest jakby… My 
teraz się z tego śmiejemy, ale to jest coś do głębi ludzkiego i bardzo pięknego, co ot-
wiera właściwie piękną perspektywę na przyszłość. 

TU: To rzeczywiście są ważne sprawy.

RM: Tak, to są ważne sprawy, zgadzam się.

TU: Piękny przykład, to prawda. Niechętnie to czynię, ale muszę skierować rozmowę 
na mniej przyjemne tematy. Dzisiaj rano usłyszeliśmy od Dariusa Müllera, że coraz 
powszechniejsze w wielu częściach Europy są tendencje eurosceptyczne czy tzw. nowy 
nacjonalizm. Mówiłeś, że straciliście partnerów i musiałeś szukać nowych. Czy mają 
Państwo podobne doświadczenia, że w niektórych sprawach sytuacja się utrudniła? 
Albo też u nas, sprawy takie jak Pegida albo opór wobec działań międzynarodowych… 
Czy coś takiego jest odczuwalne? Czy to się staje widoczne?

MC: My doświadczamy właśnie takiej sytuacji, bo nie udało nam się w tym roku 
zebrać klasy europejskiej i musimy znaleźć rozwiązanie zastępcze na mniejszej, pros-
tszej płaszczyźnie. W rozmowach sondażowych z kolegami duńskimi można już 
było usłyszeć, że są nieco sceptyczni albo niepewni co do tego, na ile duże będzie 
w przyszłości wsparcie z Kopenhagi. To jeszcze nic konkretnego i póki co oni nie 
dostali żadnych dyspozycji służbowych, że nie wolno im prowadzić z nami rozmów 
– tak daleko na całe szczęście to jeszcze nie zaszło – ale, o dziwo, da się już zauważyć 
niepewność. Jeszcze pół roku temu uważałbym to za niemożliwe, że tak może się 
stać, ale rzeczywiście tak jest.

TU: A w obszarze polsko-niemieckim… Czy tam też występują trudności?

RM: Cóż, można sobie zadać pytanie… Na to trzeba spojrzeć z dwóch stron. W 
ciągu 20 lat istnienia naszego gimnazjum przeszliśmy już przez różne konstelacje 
rządzące i wszystkie przeżyliśmy. Mieliśmy także w międzyczasie trudności z obsadą 
dyrekcji szkoły, która była nie do końca fortunna. Ale te trudności później zniknęły. 
Po polskiej stronie, jak dla nas, wygląda to obecnie tak, że… jeszcze nie zauważamy 
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tego zwrotu – dzięki Bogu… Odpukam trzy razy w niemalowane drewno. A kiedy 
popatrzymy na to z niemieckiej strony, to Löcknitz leży w regionie, który i tak jest 
ciężko doświadczony, którego sytuacja nie zawsze rysuje się w różowych kolorach, a 
zatem wrogie hasła pod adresem obcokrajowców nie są niczym nadzwyczajnym. Ale, 
o dziwo, ani ten stan, ani Pegida nie przyczyniły się do pogorszenia sytuacji. Mam 
poczucie, że przez te 20 lat w tym miejscu, dzięki Bogu, nastąpił proces stopniowego 
przyzwyczajania się i ci Polacy, którzy przyjeżdżają do nas z Polic, że tak powiem, 
już do nas należą, że oni należą do rodziny. A poza tym region albo miejscowość 
Löcknitz wyróżnia to, że się rozwija, że rzeczywiście można odnotować wzrost de-
mograficzny, który wynika również z tego, że w miejscowości osiedlają się polscy 
obywatele i powoli, ale coraz lepiej, także ludność niemiecka pojmuje, że to nie zna-
czy, że będzie więcej biorców zasiłku Hartz IV, lecz że będzie więcej miejsc pracy, 
ponieważ ci ludzie z reguły zakładają firmy, małe czy średnie, i oni również tworzą 
miejsca pracy. A zatem jest to raczej, powiedziałabym, pozytywna tendencja, która 
jednak prawdopodobnie nie przełoży się na wyniki wyborów.

TU: To jednak nadal mozolna droga… Ale można zauważyć, że gdy młodzi ludzie się 
poznają i dzięki własnym doświadczeniom są w stanie odłożyć na bok uprzedzenia, to 
wspólna edukacja, jak sądzę, dobra edukacja obywatelska, którą trzeba zapoczątkować, 
jest świetnym rozwiązaniem. Spoglądając na zegarek, żeby nie kończyć naszej dys-
kusji tym tematem, chciałbym zapytać o perspektywy na przyszłość. Gdy pomyślą 
Państwo o swojej szkole lub instytucji, a ja powiem Państwu, że w najbliższym czasie 
odwiedzi Państwa dobra wróżka i ta dobra wróżka może zdziałać wiele dobrego, co 
dla Państwa jest ważne, to gdzie w takim razie Państwa szkoła lub instytucja znajdzie 
się za 10 lat? Proszę o odpowiedź wszystkich po kolei. Proszę powiedzieć, jaka jest 
Państwa wizja. Co będzie charakteryzować Państwa szkołę za 10 lat?

MC: Trudne pytanie, bo nasza szkoła co prawda ma klasę europejską, ale oprócz 
tego ma jeszcze wiele innych zalet. To problem strukturalny, że klasa europejska 
jest częścią wielkiego gimnazjum. Mamy ponad 1000 uczniów i w związku z tym 
dzieje się bardzo dużo. Moja wizja jest taka, że założymy jedną klasę, niezależnie od 
tego, ile będzie zgłoszeń z Danii. Co jakiś czas będzie zdarzać się rocznik, w którym 
będziemy mieli być może 8-10 duńskich zgłoszeń, innym razem z kolei rocznik, w 
którym będziemy mieli jedno zgłoszenie albo wcale. Ale to pewien rodzaj zabez-
pieczenia na przyszłość dla tego specyficznego regionu przygranicznego, dla zain-
teresowanych uczniów w obu szkołach. Zabezpieczenia, które jest wspierane przez 
politykę, przez podmioty edukacyjne po obu stronach granicy do tego stopnia,  że 
kiedyś stanie się to oczywiste i samo będzie się utrzymywać. Wartości takiej klasy nie 
można zmierzyć liczbą kandydatów tak długo, jak długo przynajmniej kilku młodych 
ludzi będzie nią zainteresowanych.
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SL: Mówiąc o mojej organizacji pozarządowej, muszę podkreślić, że nie jest to ściśle 
określona struktura. Wszystko zależy tak naprawdę od ludzi i ich chęci. Cały czas 
czekamy też na młodych, którym będziemy mogli przekazać swoje doświadczenie i 
mam nadzieję, że ci młodzi razem z nami będą budować otwartą postawę, polegającą 
na dialogu między ludźmi w swoim otoczeniu, ale też między ludźmi z różnych kra-
jów, szczególnie teraz, w takich czarno-białych czasach. Życzę sobie i naszej orga-
nizacji, żeby stała się wzorem popularyzacji tolerancji, szacunku do różnorodności i 
takiego codziennego spotkania z innością, która będzie określana nie jako coś złego, 
ale jako coś normalnego w naszym świecie.

TU: Dziękuję bardzo.

HB: Szkoła jak Gimnazjum Niemiecko-Francuskie istniejące od ponad 50 lat i już 
bardzo zaawansowane w swojej integracji… Teraz, jeśli chodzi o ten aspekt, trudno 
sobie wyobrazić jakąś wielką poprawę. Życzyłbym sobie przede wszystkim – to teraz 
też taki mój temat wiodący – żebyśmy poza zdawaniem matury niemiecko-francus-
kiej mieli także tzw. małą maturę [niem. mittlerer Bildungsabschluss], która również 
mniej uzdolnionych uczniów doprowadziłaby do rozsądnej dwujęzyczności i dobrych 
perspektyw zawodowych w naszym regionie. Druga rzecz, której bym sobie życzył, to 
żebyśmy w naszej Republice byli trochę mniej osamotnieni. Są dwie szkoły tego typu 
w Niemczech i jedna we Francji. To moim zdaniem zdecydowanie za mało, ponieważ 
trzy szkoły na 80-milionowy i 65-milionowy naród nie wystarczą i ryzykujemy, że 
pewnego dnia padniemy ofiarą oszczędności finansowych. Odnośnie AbiBac, czyli 
matury niemiecko-francuskiej, która jest o wiele bardziej rozpowszechniona i która 
jednak zaoszczędziłaby nam wielkiego wysiłku w związku z codzienną współpracą 
i spotkaniami, z własnymi programami nauczania i naszą własną wspólną maturą 
oraz związanym z nią nakładem personalnym, życzyłbym sobie po prostu, żebyśmy 
posunęli się troszkę bardziej do przodu. Na pewno znalazłyby się jakieś możliwości, 
szczególnie jeśli chodzi o Niemcy i Francję. Myślę tu np. tylko o Hamburgu i Tu-
luzie. Zadaję sobie pytanie, dlaczego w Berlinie mamy Lycée Français, w którym 
są także niemieccy uczniowie, dlaczego robią oni francuską maturę (Baccalauréat) i 
niemiecką maturę, dlaczego nie robią wspólnej matury… To znacząco odciążyłoby 
uczniów i dałoby im takie same perspektywy zawodowe i szanse na studia, inaczej 
niż teraz. Myślę sobie więc, że to jest moje marzenie.    

TU: Bardzo dziękuję! Wolno Panu marzyć… Dziękuję bardzo.

HB: Marzyć wolno…

KK: Jeśli myślę o tym, jak za 10 lat może wyglądać moja organizacja, to mam ogromną 
nadzieję, że będziemy jednym z wielu podmiotów, które działają na Warmii i Mazu-
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rach, na terenie pogranicza. Jednym z wielu, bo mam nadzieję, że takich aktywnych 
podmiotów – organizacji i ludzi – przybędzie przez ten czas, i że będą one ze sobą 
współpracować przy inicjowaniu projektów międzykulturowych i międzynarodowych. 
I my będziemy jedną, może dosyć ważną, bo już wtedy 35-letnią organizacją, ale 
jednak jedną z wielu... I tak mi się zamarzyło, żeby na Warmii i Mazurach stworzyć 
szkołę, do której rzeczywiście będą uczęszczać uczniowie pochodzący z obu stron 
granicy. W naszym przypadku byłaby to szkoła polsko-rosyjska, bo najbliżej mamy 
granicę z Rosją. Bardzo bym sobie tego życzyła, bo myślę, że oznaczałoby to, że jako 
Polska jesteśmy naprawdę zaawansowani w dialogu międzykulturowym.

VS: Mam nadzieję, że za 10 lat integracja, jaką osiągnęliśmy do tej pory, będzie 
jeszcze występować w takim rozmiarze jak teraz. Ponadto, że naszą pedagogiczną 
koncepcję, którą przed 10 laty zaczęliśmy pielęgnować jak malutką, delikatną roślinkę, 
że będziemy mogli tę koncepcję pedagogiczną ustabilizować i mieć nauczycieli, którzy 
będą pracować za 10 lat z takim samym zaangażowaniem, jak czynią to teraz. Ponadto 
mam nadzieję, że budowa sieci kontaktów w przestrzeni niemiecko-luksemburskiej 
będzie się nadal rozwijać, że sieć kontaktów między szkołami będzie na tyle mocna, 
iż będziemy kształcić uczniów na rynek pracy w euroregionie i w Europie, którzy będą 
w stanie dać sobie radę w Europie i będą w niej mogli wspólnie żyć w zadowoleniu.

RM: Ja życzę sobie polsko-niemieckiego campusu edukacyjnego obejmującego wszys-
tkie formy szkół. Szczególnie dla Löcknitz, ponieważ wszystkie szkoły są konfron-
towane z dokładnie taką samą sytuacją – z rosnącą liczbą polskich dzieci. Żeby była 
szkoła podstawowa lub szkoła regionalna bądź też gimnazjum, ponieważ poza nas-
zymi uczniami z Polic mamy jeszcze w szkole polskich uczniów, którzy mieszkają w 
Niemczech, bez ograniczenia faktycznych związków z Polską… Życzyłabym sobie, 
żeby to się uzupełniało w taki sposób, że nawet po 10 latach w jakimś momencie 
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dojdziemy do wniosku, że można by faktycznie… tak… że można by postawić gim-
nazjum pośrodku, na granicy, która, mam nadzieję, już nie będzie istnieć, i opty-
malnie wykorzystać zasoby obu narodów, a uczniom dać możliwość wykorzystania 
tej dwujęzyczności oczywiście na wszystkich poziomach nauczania, we wszystkich 
formach edukacji i szkół, aby w końcu oddać ich do dyspozycji regionu, a także ryn-
ku pracy.

TU: Serdecznie dziękuję naszemu harmonijnemu gronu za tak wiele impulsów, które 
być może będą nas poruszać nadal dzisiejszego wieczoru. Wszyscy mamy nadzieję 
na więcej transnarodowych szkół, nie tylko dlatego, że przynoszą więcej transnaro-
dowych małżeństw… Ale być może również i z tego powodu. Serdecznie dziękuję. 
Wieczorem z pewnością jeszcze nadarzy się okazja do dalszych rozmów.

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arkadiusz Dziura 
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Nikolaus Teichmüller

Transregionalny rozwój szkół w projekcie  
„Translimes” – połączenie edukacji formalnej  
i nieformalnej w regionie przygranicznym

„Rozwój szkół wymaga wielkich idei, małych kroków i długiego oddechu.”  
(Hartmut von Hentig)

To, że rozwój szkół to nie samonapędzający się proces i że jest on uzależniony od 
nieustannej i zaangażowanej współpracy nauczycieli, jest sprawą bezsporną. Ponadto 
wymaga on produktywnej i wspomagającej kooperacji ze strony dyrekcji szkoły, grona 
uczniów i rodziców otwartych na zmianę i na nowe pomysły. Te ogólne wymagania 
dla udanego rozwoju szkoły są szczególnie zauważalne w regionach przygranicznych. 
Poza zwyczajnymi przeszkodami w regionach przygranicznych dochodzą do tego 
bariery językowe, zróżnicowane narodowe podstawy programowe i brak kontaktu 
między nauczycielami a uczniami i uczennicami. Faktycznie istniejąca granica z 
wszystkimi jej obliczami może rzeczywiście stanąć na drodze do otwarcia szkół w 
regionie przygranicznym, czy też stworzenia transnarodowego programu naucza-
nia. To, że możliwa jest dokładnie odwrotna interpretacja, która mówi, że region 
przygraniczny jako transnarodowy krajobraz edukacyjny (por. Busch/Teichmüller 
2016) oferuje szkołom szereg możliwości, których nie ma w przestrzeniach czysto 
narodowych, pokazuje projekt Translimes – Szkoła w regionie przygranicznym.1 

 

 

1.Projekt Translimes – Szkoła w regionie przygranicznym

Od listopada 2014 roku polskie i niemieckie szkoły w ramach projektu Translimes są 
wspierane przy rozwijaniu i wdrażaniu profilu szkoły, który próbuje urzeczywistniać 
potencjały polsko-niemieckiego regionu przygranicznego jako transnarodowego 
krajobrazu edukacyjnego w programie nauczania, życiu szkoły i pozaszkolnych for-
mach kooperacji. Projekt łączy wewnętrzne opracowywanie zajęć i rozwój szkoły z 
międzyszkolną kooperacją szkół z Polski i Niemiec w regionie przygranicznym. W 
tym celu w Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań nauczyciele są kształceni 
na multiplikatorów, którzy w swoich szkołach mają kierować procesem rozwoju 
szkoły – aż do przygotowania przez nią transnarodowego programu nauczania. Wraz 

1 Das Projekt wird gefördert durch die F.C. Flick-Stiftung und die Bundeszentrale für politische Bildung.
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z przedstawicielkami i przedstawicielami dyrekcji szkoły tworzą oni grupę sterującą, 
która wspiera zespół projektowy – koordynując wewnątrz proces kształtowania.

Aby uzyskać możliwie jak najefektywniejszy rozwój szkoły, przeprowadzony został 
intensywny proces selekcji szkół w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. I 
tak wsparcie dyrekcji szkoły oraz 70 procent grona pedagogicznego stanowiły waru-
nek konieczny do uczestnictwa w projekcie. Natomiast nie było wymogu posiadania 
kontaktów ze szkołami lub partnerami pozaszkolnymi po drugiej stronie granicy. 
Projekt kierowany był właśnie do szkół, dla których transnarodowa praca edukacyjna 
była czymś zupełnie nowym. 

W marcu 2015 roku rozpoczął się pierwszy etap konkretnej pracy projektowej, kie-
dy to premier Kraju Związkowego Brandenburgii, pan dr Dietmar Woidke, objął 
patronat nad tym projektem.

A oto trzy niemieckie i dwie polskie szkoły, które już od półtora roku uczestniczą w 
tym intensywnym procesie rozwoju szkół:

• die Kleeblatt-Schule Seelow3,

• Szkoła Podstawowa im. Jozefa Vervoorta w Dolgelin4,

• Schule am Tornowsee5,

• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzyn nad Odrą6 und 

• Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzyn nad Odrą7.

Spotkania multiplikatorów odbywają się w formie tematycznych modułów 
dokształcających. Wspólnie realizowana jest współpraca nad transnarodowym pro-
filem szkół i programem nauczania dla poszczególnych szkół. Celem projektu jest 
powstanie szkół Translimes, których zadaniem będzie aktywne wykorzystanie szans 
polsko-niemieckiego regionu przygranicznego podczas zajęć szkolnych i w ramach 
życia szkoły, uczestnictwo w sieciach regionalnych i konkretne wspieranie kompetencji 
interkulturowych i specjalistycznych poprzez zajęcia szkolne, projekty i kooperacje, 

2 Siehe: http://www.participation-transnational.eu/node/101 [Stand: 29.09.2016]. 
3 Siehe das Schulporträt in diesem Band sowie: http://www.solernen.de/cms/ [Stand: 20.08.16].
4 Siehe das Schulporträt in diesem Band sowie: http://grundschule-dolgelin.de/ [Stand: 20.08.16].
5 Siehe das Schulporträt in diesem Band sowie: http://www.schule-am-tornowsee.de/ [Stand: 20.08.16].
6 Siehe das Schulporträt in diesem Band sowie: http://sp2.kostrzyn.pl/ [Stand : 20.08.16]
7 Siehe das Schulporträt in diesem Band sowie: http://www.liceum-kostrzyn.com/ [Stand: 20.08.16]..
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co ma umożliwić uczennicom i uczniom życie w otwartości na świat w obrębie 
społeczeństwa obywatelskiego i rynku pracy w regionie przygranicznym. Misja i wizja 
oraz programy nauczania opracowane przez poszczególne szkoły zgodnie z ich specy-
ficznymi uwarunkowaniami i potrzebami mają pokazywać, jak konkretnie realizować 
w szkole i żyć na co dzień ideą Europy regionów – tolerancyjnej i przezwyciężającej 
granice. Dlatego też szkoły Translimes w dużej mierze samodzielnie decydują o tym, 
co to znaczy ukierunkować własną szkołę jako transnarodową, oczywiście wedle 
własnych zasobów i zainteresowań.

W projekcie Translimes zazębiają się takie komponenty, jak opracowywanie zajęć i 
rozwój szkoły, w którym udział bierze cała społeczność szkolna, w poszczególnych 
szkołach oraz międzyszkolna kooperacja szkół z Polski i Niemiec w regionie przy-
granicznym. Transnarodowy profil szkoły jest konkretnie wypracowywany w trakcie 
dwóch wewnętrznych dni szkoleniowych dla nauczycieli (Schilf-Tage), w których bierze 
udział całe grono nauczycielskie z danej szkoły i wspólnie omawia możliwości i cele 
swojej szkoły, opracowuje pojedyncze plany zajęć i planuje projekty. Wypracowane 
w trakcie dni szkoleniowych (Schilf-Tage) transnarodowe partytury zajęć szkolnych 
są nadal rozwijane w trakcie pracy w grupach fachowców.  

W trakcie projektu testowano, zmieniano i wprowadzano do poszczególnych pro-
gramów nauczania jednostki dydaktyczne oraz nowe projekty spotkań powstałe podczas 
dni szkoleniowych oraz nowe projekty spotkań między szkołami Translimes. Tak 
powstały transnarodowe profile szkół, które silniej odnoszą się do potrzeb uczennic 
i uczniów w regionie przygranicznym.

 
2. Transnarodowe profile szkół

W rozwoju szkoły nie może chodzić o to, aby całkowicie zmieniać lub ujednolicać 
istniejące i dobrze funkcjonujące struktury szkoły ze względu na nowe wymagania 
lub zmianę priorytetów (w tym przypadku transgraniczność). Chodzi raczej o to, żeby 
z jednej strony poszukiwać możliwych transnarodowych uzupełnień w istniejących 
jednostkach dydaktycznych i projektach oraz aby z drugiej strony przyglądać się 
potencjałom krajobrazu edukacyjnego po drugiej stronie granicy. 

Na przykład podczas zajęć z matematyki uczenie się liczb można połączyć z nauką 
języków obcych. Gdy dzieci w regionie przygranicznym nauczą się liczyć do dwudziestu, 
to w późniejszych kontaktach, jak podczas zakupów, rozeznania terenu lub wizyty u 
przyjaciół, jest to bardzo przydatna umiejętność, którą mogą nabyć w bardzo prosty 
sposób i bez wielkiego wysiłku, jak na przykład poprzez dodatkowy kurs językowy.
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Kolejny przykład to festyny szkolne i zawody sportowe, na które można się nawzajem 
zapraszać, i które z jednej strony wzbogacają ofertę danej szkoły, a z drugiej umożliwiają 
bardzo praktyczny i bezpośredni interkulturowy kontakt i niwelują granice. Na 
przykład podczas projektu spotkali się ze sobą uczniowie i uczennice dwóch szkół 
podstawowych i wspólnie śpiewali niemieckie i polskie kolędy. W innym przypadku 
uczniowie zapraszali po jednej klasie ze szkoły partnerskiej na dotychczas zamknięte 
szkolne turnieje siatkówki lub piłki nożnej. 

Nie chodzi zatem o to, by od nowa wynaleźć koło, lecz można by to opisać jako 
„rozejrzenie się, w którą stronę można by się udać”.

Szkoła, czy to z regionu przygranicznego, czy też nie, wyróżnia się zawsze indywidu-
alizmem grona nauczycielskiego, dyrekcji szkoły, uczennic i uczniów oraz rodziców. 
Równocześnie szkoły najczęściej kształtują swoje programy przez wiele lat. Nauczyciele 
znajdują własne podejście do treści programowych i tym samym przybliżają materiał 
dydaktyczny swoim poszczególnym grupom, indywidualnie go wzbogacając. Ponadto 
często występują formaty projektów, a w obszarze przygranicznym w szczególności 
formaty spotkań transnarodowych, które na bazie długiej tradycji są wielokrotnie 
powtarzane, są znane i lubiane przez uczniów i uczennice.

Dlatego w przypadku Translimes chodzi o to, aby każdą pojedynczą szkołę, opierając 
się na jej strukturze, wykonanej już pracy (także transgranicznej) i odpowiadając 
na jej życzenia, wspierać możliwie jak najlepiej w jeszcze większym otwarciu się na 
problematykę i wymagania regionu przygranicznego i w przygotowaniu własnego 
grona uczniowskiego do wykorzystania szans i potencjałów regionu przygraniczne-
go. To, że szczególnie w obecnej sytuacji politycznej w Europie obejmuje to również 
niwelowanie uprzedzeń oraz kontakt interkulturowy między uczennicami i uczniami, 
nauczycielami i rodzicami po obydwóch stronach granicy, jest zupełnie oczywiste i 
stawia to wysokie wymagania przed sektorem edukacji pozaszkolnej w regionie przy-
granicznym. Rozwój szkół transnarodowych musi poszukiwać ścisłej współpracy z 
pozaszkolnymi domami spotkań i z edukatorami z zakresu kształcenia obywatelskiego.

Można by sądzić, że podstawy programowe w poszczególnych krajach stanowią 
przeszkodę przy wytyczaniu nowych kierunków ze skupieniem się na zazębianiu się 
regionu przygranicznego i w odniesieniu do dowolności wyboru treści dydaktycznych 
i możliwości prowadzenia projektów może się to zgadzać. Jednak przy dokładniejszym 
przyjrzeniu się staje się widoczne, że narodowe podstawy programowe mogą na ot-
warciu się na transnarodowy krajobraz edukacyjny bardzo skorzystać i że szkoła w 
regionie przygranicznym może rozwinąć się, zrywając z wizerunkiem szkoły margi-
nalnej, zamiast tego stając się szkołą łączącą i otwartą, która posiada dodatkową ofertę 
transnarodową i prezentuje się jako ważne ogniwo łączące w procesie zazębiania się 
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w regionie przygranicznym. Także w tym przypadku aktualne tendencje polityczne 
wraz z nasilającym się eurosceptycyzmem i obserwowanym ograniczaniem Kodeksu 
granicznego Schengen można uznać za sygnały ostrzegawcze, które czynią konie-
cznym otwarcie się szkoły w regionie przygranicznym na transgraniczne jednostki 
dydaktyczne, projekty i kooperacje. Kiedy na przykład w szkołach trzeba zapisywać 
się na liście oczekujących na uczestnictwo w określonych projektach polsko-niemie-
ckich, to świadczy to o wzajemnym zainteresowaniu, które zazwyczaj w polityce i 
życiu publicznym jest raczej negowane albo co najmniej poddawane w wątpliwość. 
Takie czynniki pokazują potencjały, jakie oferuje rozwój szkół transnarodowych dla 
regionów przygranicznych.

Równocześnie, szczególnie w obszarach przygranicznych, na poziomie społeczeństwa 
obywatelskiego występują tendencje we współpracy transgranicznej (por. Busch 
2016), które sugerują transgraniczne ukierunkowanie także takich przedmiotów, 
jak wychowanie obywatelskie i historia. Polsko-niemiecki podręcznik historii, który 
pojawił się po raz pierwszy w 2016 roku, pokazuje dobrą drogę, którą należy nadal 
popularyzować (por. Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa). Równocześnie 
jednostki dydaktyczne, także te w mikroskali, opracowywane samodzielnie przez 
nauczycieli, mogą bardzo wzbogacić zajęcia lekcyjne. 

Na przykład niemieckie gimnazjum mogłoby dział „Demokracja i dyktatura w 
Niemczech i Europie w latach 1918-1945” (por. Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i 
Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia, 2011a, 24) opracowywać wspólnie z polską 
szkołą partnerską. Podczas gdy poszczególne programy nauczania naturalnie skupiają 
się na różnych zagadnieniach i kompleksowe połączenie jednostek dydaktycznych 
wydaje się mało racjonalne, to dwie klasy w ramach przygotowania do wspólnego 
spotkania mogłyby opracować takie tematy, jak na przykład przebieg wojen, historie 
uchodźstwa lub aspekty kultury pamięci w danym kraju, aby następnie wspólnie 
pracować nad nimi i porównywać je ze sobą w ramach interkulturowych. W jednym 
formacie spotkania możliwe byłoby uzyskanie kolejnej narodowej perspektywy his-
torycznej, a równocześnie można by włączyć do zajęć wiele pozaszkolnych miejsc 
nauki, które występują w odniesieniu do tego tematu w polsko-niemieckim regionie 
przygranicznym (jak choćby wśród wielu innych miejsce pamięci Wzgórza Seelow 
czy też obóz koncentracyjny Sonnenburg/Słońsk). 

W przedmiocie „Wiedza o społeczeństwie” również dałoby się znaleźć wiele obs-
zernych i transnarodowych punktów zaczepienia mogących wzbogacić zajęcia. W 
zakresie „Polityka międzynarodowa – koncepcje rozwiązań dla pokonania wyzwań 

8     Siehe: http://www.gedenkstaette-seelower-hoehen.de/cms/ [Stand:29.09.16].  
9     Siehe: http://www.memorialmuseums.org/denkmaeler/view/143/Martyriumsmuseum-Sonnenburg [Stand: 29.09.16]. 
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międzynarodowych” (Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego 
Brandenburgia 2011b, 24) można by podjąć takie kompleksy tematyczne, jak ucieczka 
i azyl w obecnej debacie. Jako że należy zakładać, że kontrowersje (por. Grammes 
2005, 126) łączone z tym tematem już na płaszczyźnie narodowej zyskają dodatkowo 
na sile poprzez kontekst polsko-niemiecki, należy to w sposób szczególny uwzględnić 
przy opracowywaniu zajęć. Równocześnie poprzez podejmowanie konkretnych 
bieżących zagadnień politycznych i kontrowersyjnych tematów w formatach spotkań 
ukazuje się możliwość realizacji europejskich procesów negocjacyjnych także w mi-
kroskali. W tym kontekście ważne jest, aby zwrócić uwagę na znaczenie edukacji 
obywatelskiej w spotkaniach pozaszkolnych. Zajmowanie się tak zwanymi tematami 
„krytycznymi” w dziedzinie edukacji międzykulturowej wymaga solidnego i dobrze 
przygotowanego planu zajęć. Równocześnie potrzebni są do tego dobrzy pozaszkolni 
edukatorzy z dziedziny kształcenia obywatelskiego, którzy nie boją się podejmować 
podczas spotkań także trudnych zakresów tematycznych. Doktryna, często spotykana 
podczas spotkań interkulturowych, mówiąca, że nie należy rozmawiać o polityce, w 
tym kontekście wydaje się raczej kontraproduktywna. Dopiero poprzez uzgodnienie 
w grupie i wspólne opracowanie bardziej klarowne stają się poszczególne stanowis-
ka i na wierzch wychodzą uprzedzenia i stereotypy. Szkoły i poszczególne osoby 
prowadzące zajęcia, współpracujące z Translimes, wykonują przy tym ważny krok w 
kierunku opracowania wypróbowanych transnarodowych jednostek dydaktycznych 
o ugruntowanej pozycji.

Także w przypadku spontanicznie zaplanowanych jednostek dydaktycznych, jak to 
się często zdarza w przypadku wiedzy o społeczeństwie (na przykład analiza wycinka 
z gazety) można już szybko znaleźć pakiet prasowy, sprawozdania na temat danego 
kraju lub statystyki dla kraju sąsiedniego we własnym języku.10

ak jednakże wyglądają praktyczne formy i oferty edukacyjne rozwijające kompeten-
cje interkulturowe i transnarodowe uczennic i uczniów? Najpierw na płaszczyźnie 
zajęć lekcyjnych można w szkole realizować transnarodowy program nauczania, na 
przykład poprzez odpowiednie jednostki dydaktyczne w nauczaniu przedmiotowym. 
Następnie poprzez ćwiczenia interkulturowe lub poszerzoną ofertę z zakresu nauczania 
języka kraju sąsiedniego można konkretnie przyczynić się do niwelowania barier w 
kontaktach albo sprawić, że kraj sąsiedni stanie się bardziej obecny.11

10 Hier sei etwa auf das Portal eurotopics hingewiesen, das Europäische Presselandschaft tagesaktuell und in ver-
schiedenen Sprachen übersetzt und kommentiert (siehe: https://www.eurotopics.net/de/ [Stand: 30.09.2016]). 

11 Etliche freizugängliche Methodenhandbücher sind hierzu zu finden (vgl. Council of Europe 2012, abrufbar unter: 
http://www.coe.int/en/web/compass/home [Stand: 30.09.2016]; für Grundschulen: http://www.compasito-zmrb.ch/
compasito/ [Stand:30.09.2016]). Gerade für den deutsch-polnischen Bereich sei auch auf die diversen Publikationen 
zu Sprachanimationen und Begegnungen hingewiesen (siehe: http://www.dpjw.org/publikationen/methodik-des-
jugendaustauschs/ [Stand:30.09.2016]).
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Na płaszczyźnie szkolnej, na przykład poprzez dni projektowe poświęcone tematom 
europejskim lub innym bądź festyny interkulturowe i imprezy, dałoby się stworzyć 
efektywne kontakty między uczennicami i uczniami z obydwóch stron granicy. 

Na płaszczyźnie ponadszkolnej należałoby pomyśleć o kształtowaniu partnerstw 
szkolnych, kooperacji pozaszkolnych, wymian uczniowskich, wycieczek do kraju 
sąsiedniego i wielu innych możliwościach.

Ilustracja 1: Płaszczyzny rozwoju szkół transnarodowych:

 

Taki profil szkoły transnarodowej można wprowadzić w szkole w sposób trwały i 
żywotny tylko wówczas, gdy będzie on rozwijany długofalowo w ukierunkowanym 
na zasoby i współprowadzonym przez wszystkie zainteresowane osoby procesie 
kształtowania i stopniowo implementowany. Po udanym wprowadzeniu i odpowiednim 
zakomunikowaniu stanowi on nie tylko decydującą przewagę dla danej szkoły poprzez 
lepsze postrzeganie z zewnątrz, lecz poprawia również do wewnątrz takie czynniki, 
jak jakość zajęć, kulturę uczenia, zadowolenie z pracy i współpracę koleżeńską. 

Z powyższych przemyśleń da się zauważyć, że tego rodzaju przedsięwzięcia nie 
da się w żadnym razie zrealizować w ciągu dwóch lat. Rozwój szkół transna-
rodowych jest realizowany w sposób ciągły i nigdy się nie kończy.  
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3. Historia projektu

Aby umożliwić dokładniejsze rozeznanie na temat przebiegu projektu i pokazać 
przykład pracy nad transnarodowym programem nauczania, a także transnarodowe 
krajobrazy edukacyjne, poniżej zostały krótko podsumowane poszczególne moduły 
dokształcające.

Moduł I (27-28.03.2015) służył przede wszystkim wzajemnemu poznaniu się szkół 
uczestniczących w projekcie. Wytyczne projektu Translimes zostały szczegółowo 
przedyskutowane z multiplikatorami. Omawiano cele projektu oraz odpowiadające 
im formy rozwoju partycypacyjnych zajęć szkolnych i szkół. Multiplikatorzy poddali 
swoją szkołę analizie, aby w ten sposób móc określić konkretne cechy instytucjonalne 
i dotyczące grona nauczycielskiego, które miały pomóc wypracować indywidual-
ne podejście do celów projektu dla każdej szkoły oraz ich realizację. W centrum 
pozostawała przy tym refleksja na temat możliwych działań w celu wspierania kom-
petencji granicznych w ramach edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

W module II (29-30.05.2015) polsko-niemiecki region przygraniczny został prze-
dstawiony jako transnarodowy krajobraz edukacyjny i przeanalizowany pod kątem 
swoich bogactw edukacyjnych (m.in. literatura fachowa, zagadnienia do zajęć sz-
kolnych, miejsca wycieczek, partnerzy do kooperacji itd.). Multiplikatorzy zostali 
poinformowani o różnych możliwościach wspierania projektów szkolnych i pozasz-
kolnych i otrzymali wgląd w odpowiednie wytyczne wsparcia. Ponadto opracowywali 
konkretne pomysły do zastosowania treści regionalnych podczas zajęć lekcyjnych w 
ramach poszczególnych przedmiotów szkolnych i projekty oraz możliwe kooperacje 
z partnerami regionalnymi, które mogą uzupełnić ofertę dydaktyczną w ich szkołach. 
Zastanawiano się wstępnie nad wewnętrznymi dniami szkoleniowymi dla nauczy-
cieli (tzw. SchiLF), które multiplikatorzy będą organizować jesienią 2015 roku dla 
nauczycieli w swoich szkołach.

W module III (11-12.09.2015) multiplikatorzy pracowali konkretnie nad rozwojem 
zajęć lekcyjnych. Jako uzupełnienie metodyczne przedstawiono cele i metody edukacji 
międzykulturowej, które można by zastosować w procesie rozwoju profilu szkoły 
transnarodowej. Refleksji zostały poddane podstawy dydaktyki europejskiej i pojęcie 
kompetencji europejskich, przy czym były one dyskutowane z kontrastywnej perspek-
tywy polsko-niemieckiej jako konkretna koncepcja dydaktyczna. Każda uczestnicząca 
szkoła formułowała propozycje realizacji nauczania i uczenia w zakresie dydaktyki 
europejskiej. Następnie planowano wewnętrzne dni szkoleniowe dla nauczycieli.

W październiku i listopadzie 2016 roku wewnętrzne dni szkoleniowe dla nauczycieli 
zostały przeprowadzone. Przy wsparciu ekspertek i ekspertów biorących udział w 
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procesie multiplikatorzy planowali i prowadzili wewnętrzne dni szkoleniowe (SchiLF). 
Gronu nauczycielskiemu w każdej ze szkół zostały zaprezentowane opracowane 
wcześniej (podczas pojedynczych modułów) przez multiplikatorów idee rozwoju 
partycypacyjnych zajęć lekcyjnych i szkół. W grupach wieloprzedmiotowych osoby 
uczące pracowały nad koncepcją konkretnych jednostek lekcyjnych i nad projektami. 
Ich realizacja była regulowana wewnętrznie w obrębie każdej szkoły. Do lata 2016 
roku zostały one przeprowadzone i udokumentowane. 

Pierwsze sprawozdania z realizacji opracowanych jednostek lekcyjnych i projektów 
zostały zaprezentowane w module IV (12-13.02.2016). Podczas spotkania jeszcze 
bardziej szczegółowo omawiane były również formy kooperacji transnarodowych 
oraz drogi ich rozwoju. Uczestniczące szkoły dyskutowały o współpracy z partnerami 
pozaszkolnymi z polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, których można by 
dołączyć w sensie dydaktycznym w określonych jednostkach lekcyjnych i projektach. 
Dodatkowo przekazane zostały podstawy z zakresu Public Relations dla szkół, których 
wytyczne zostały przypisane do specyficznych potrzeb szkół. 

Aby wejść w dialog z szeroką opinią publiczną, poinformować się o innych możliwościach 
profilu szkół transnarodowych, uzyskać inspiracje do własnej pracy, a równocześnie 
móc zaprezentować się jako szkoła w regionie przygranicznym, z początkiem 2016 
roku została zorganizowana konferencja specjalistyczna. Multiplikatorzy aktywnie 
współdziałali przy planowaniu i kształtowaniu konferencji. Kształtowali oni stois-
ko targowe szkoły na giełdę kontaktów (tzw. rynek możliwości) i przygotowywali 
prezentację swojej pracy w jednej z trzech odbywających się podczas konferencji grup 
roboczych:

• Praca nad programem szkoły: W drodze do profilu szkoły transnarodowej,

• Wspieranie ugruntowanych regionalnie kompetencji europejskich i edukacji 
międzykulturowej w nauczaniu przedmiotowym,

• Partnerstwa i projekty kooperacji między szkołami a podmiotami edukacji 
pozaszkolnej.

Konferencja specjalistyczna „Bezgraniczna sieć szkół” – Tworzenie i kształtowanie 
transnarodowych krajobrazów edukacyjnych w europejskich regionach przygrani-
cznych odbyła się w Zamku Trebnitz w dniach od 19 do 20 lutego 2016 roku. Jako 
spotkanie szkolnych i pozaszkolnych aktorów europejskich regionów przygranicznych 
konferencja specjalistyczna dawała okazję do wymiany doświadczeń oraz do poszu-
kiwania nowych partnerów. Poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach, grupach 
roboczych i dyskusjach panelowych multiplikatorzy weszli w dialog z przedstawi-
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cielkami i przedstawicielami różnych podmiotów edukacji działających w regionach 
przygranicznych.

Celem konferencji było ukazanie transnarodowych krajobrazów edukacyjnych w 
różnych regionach przygranicznych Europy, poznanie dobrych przykładów udanej 
transnarodowej pracy edukacyjnej i wspólna dyskusja o trudnościach i możliwościach 
działań oraz o specyfice określonych regionów. Aktualne wydarzenia polityczne, 
jak dyskusja o anulowaniu układu z Schengen, kwestia otwartych granic i postawy 
wobec konsekwencji polityki migracyjnej i azylowej w Europie, a także narodowa 
polityka edukacyjna, stanowiły przedmiot rozważań w ramach różnych warsztatów 
oraz wygłaszanych referatów. 

Od końca lutego 2016 roku trwała intensywna praca nad planowaniem i realizacją 
dalszych jednostek dydaktycznych i projektów. Równocześnie poszczególne szkoły 
dokumentują jednostki dydaktyczne i treść projektów, które opracowały w ramach 
rozwoju szkół transnarodowych. Multiplikatorzy otrzymują doradztwo i wsparcie w 
ramach coachingu online. 

Ostatni moduł V odbył się 7 października 2016 roku. Nauczycielki i nauczyciele 
przedstawiali raport z aktualnego stanu w swoich szkołach i kompletowali segregatory 
z dokumentacją. Różnorodność wyników Translimes jest przy tym niesamowita. 

Na płaszczyźnie jednostek dydaktycznych dostępne są liczne przemyślane dydak-
tycznie i dostosowane do grup docelowych pojedyncze jednostki, które sięgają od 
niewielkich sekwencji zajęć (na przykład zakres liczb od 1 do 20 w języku obcym, 
formy grzecznościowe lub pozdrowienia, niewielkie krajoznawcze zarysy kraju 
sąsiedniego), które bez wielkiego nakładu mogą uzupełnić aktualny plan zajęć, aż po 
wielogodzinne jednostki dydaktyczne zajmujące się poszczególnymi transnarodowymi 
zagadnieniami dla zajęć szkolnych i już zostały włączone w podstawy programowe 
danej szkoły. Cel dokumentacji jest taki, aby mogło z niej korzystać całe grono 
pedagogiczne. Dlatego obok refleksji dotyczących doświadczeń i list kontrolnych 
dostępne są także formularze do kopiowania i inne materiały. Ich celem jest przy tym 
skrócenie drogi do transnarodowych jednostek dydaktycznych dla tych nauczycieli, 
którzy nie są multiplikatorami.

Na płaszczyźnie życia szkoły również można odnaleźć bardzo szeroki korpus pomysłów 
w już przeprowadzonych lub konkretnie zaplanowanych formatach i projektach. I 
tak w ciągu dwóch lat trwania projektu w obrębie szkółTranslimes odbyło się około 

12 Die Ordner können im Archiv für transnationale Partizipation in den Räumlichkeiten von Schloß Trebnitz e.V. 
eingesehen werden. Siehe: http://participation-transnational.eu/node/117 [Stand: 08.10.2016].
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20 projektów spotkań ze starymi i nowymi partnerami. Podczas różnych świąt sz-
kolnych i festynów sportowych obecne były pojedyncze klasy lub całe szkoły z grona 
polskich i niemieckich szkół partnerskich i przeprowadzano wspólne konkursy i 
imprezy muzyczne. 

W trakcie tego modułu końcowego okazało się, jak wszechstronny może być rozwój 
szkół transnarodowych i jak długoterminowo trzeba go planować. Dlatego multiplika-
torzy wyrażali życzenie kolejnych spotkań w następnych latach, aby ze znalezionymi 
w trakcie projektu nowymi partnerami zakładać dalsze projekty i wymieniać się 
informacjami. Także nowe szkoły powinny wziąć w tym udział. Również powstałe 
materiały i formaty projektów należy dalej dopracowywać. Najbliższe lata będą więc 
decydować o powodzeniu projektu.

W ramach konferencji specjalistycznej 7 listopada 2016 roku w Trebnitz projekt został 
oficjalnie zakończony. Szkoły zostały oficjalnie wyróżnione i certyfikowane jako 
szkoły Translimes. W uroczystych ramach zostały przedstawione sukcesy i przykłady 
udanego rozwoju szkół transnarodowych i wyniki projektu. Następnie zostały zao-
ferowane warsztaty poświęcone poszczególnym aspektom edukacji transnarodowej 
i rozwoju szkół. 

Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań dąży do kontynuacji 
Translimes w najbliższych latach.

 
4. Podsumowanie

Translimes – Szkoła w regionie przygranicznym została opracowana jako obszerny, 
silnie nastawiony na proces i intensywny rozwój szkół. Multiplikatorzy szkół Trans-
limes mieli zapewnioną asystę i byli wspierani w całym okresie trwania projektu. 
Szeroka współpraca i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły były równie ważne, jak ciągła 
i zaangażowana współpraca całego grona pedagogicznego. 

Trzeba tu podkreślić niesłychane znaczenie pojedynczych osób. Dyrekcje szkół, które 
oficjalnie wspierają projekty spotkań czy też profil szkoły transnarodowej, w żadnym 
razie ich nie realizują. Co najwyżej stwarzają ramy dla aktywności grona pedagogi-
cznego. To, co raz po raz widoczne jest w pracy szkół w regionie przygranicznym, to 
społeczna praca podejmowana z wielkim zaangażowaniem przez nauczycieli, która 
jest warunkiem kontaktu między polskimi i niemieckimi uczennicami i uczniami. 

Translimes jest przy tym próbą uzyskania zwiększenia liczby konkretnych spotkań 
nauczycieli, dzieci i młodzieży w regionie przygranicznym. Gdy uczennice i uczniowie 
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w swoich szkołach odpowiednio wcześnie zajmują się aspektami innej kultury i narodu, 
gdy uzyskają możliwość przynajmniej podstawowej orientacji w innym języku, gdy z 
uczennicami i uczniami ze współpracujących z nimi szkół świętują wspólne festyny 
lub nawzajem zapraszają się na zawody sportowe lub na śpiewanie kolęd, gdy każdy 
uczeń i każda uczennica wie, że „w trzeciej klasie jadę na spotkanie polsko-niemieckie”, 
albo gdy na przedmiotach jak wiedza o społeczeństwie bądź historia zostanie wykor-
zystana możliwość spojrzenia na jeden temat zajęć lekcyjnych z dwóch przestrzeni 
interpretacyjnych i opinii publicznych, szczególnie także w pozaszkolnych miejscach 
nauczania, wówczas otwiera się możliwość indywidualnego zainteresowania się tą inną 
kulturą, nawiązania przyjaźni i aktywnego i indywidualnego przezwyciężania granic.

Siłą napędową w przypadku Translimes są multiplikatorzy. Co prawda zostali oni 
zwolnieni ze swoich obowiązków w szkole na czas realizacji modułów dokształcających, 
ale wykonywali też bardzo wiele pracy dodatkowej. Planowali jednostki dydaktyczne, 
projekty i wspólne festyny szkolne, zwracali się do grona pedagogicznego podczas 
konferencji specjalistycznych bądź bezpośrednio i podtrzymywali kontakt między 
szkołą a zespołem projektowym. Przygotowując dni szkoleniowe (SchiLF), wyznaczali 
szkole pasujący do niej główny temat. Tylko poprzez takie zaangażowanie i nieustanną 
współpracę przy projekcie mogło w ogóle powstać pierwsze pięć transnarodowych 
profili szkół, które w zależności od możliwości i postawionych celów poszczególnych 
szkół wnoszą swój wkład w powstanie transnarodowego krajobrazu edukacyjnego.

Zakończenie projektu jest tylko jednym z odcinków na tej drodze. Z jednej strony 
proces rozwoju szkoły w szkołach Translimesbędzie nadal kontynuowany. Powstałe 
programy nauczania w szkołach w ich obecnej wersji mają jedynie pomóc w lepszym 
zorientowaniu się i zachęcają nauczycieli do bliższego uczestnictwa w kształtowaniu 
transnarodowych zajęć dydaktycznych. Na tym jednak nie może się to skończyć. Nau-
czycielki i nauczyciele szkół Translimes będą musieli podjąć długotrwale i indywidualnie 
swoją misję edukacyjną w powstającym transnarodowym krajobrazie edukacyjnym, 
będą musieli planować kolejne jednostki dydaktyczne i planować projekty wspólnie z 
koleżankami i kolegami z drugiej strony granicy oraz we współpracy z pozaszkolnymi 
podmiotami kształcenia. Każdy aktor, czy to szkolny czy pozaszkolny, pełni przy tym 
ważną rolę w procesie kształtowania regionu przygranicznego. 

Z drugiej strony dąży się do kontynuacji projektu poprzez bieżący wniosek projektowy. 
Aby sprostać dużemu zainteresowaniu ze strony szkół w regionie przygranicznym 
transnarodowymi modułami dokształcającymi z zakresu rozwoju zajęć dydaktycz-
nych oraz rozwoju szkół i zapewnić wstęp do edukacji transnarodowej na możliwie 
13 Eine Projektdokumentation mit genaueren Projektergebnissen ist im Erscheinen (vgl. Schloß Trebnitz 2016). Die 

einzelnen Schulprofile und Unterrichtseinheiten können im Archiv für transnationale Partizipation in Schloß Trebnitz 
eingesehen werden (siehe: http://participation-transnational.eu/node/117 [Stand: 30.09.2016]).



278

wczesnym etapie, dotychczasowa koncepcja została przeorganizowana w system 
modułowy, w którym zainteresowane szkoły nadal mogą brać udział w formie bądź 
to pełnego kursu dokształcającego albo też tylko w określonych zakresach tematycz-
nych. Oferta może być tym ukształtowana tak, aby możliwy był jej transfer na inne 
regiony przygraniczne.

Regiony przygraniczne w Europie mają centralne znaczenie. W nich to bowiem 
widoczne staje się bezpośrednie współistnienie albo też jasno określona separacja 
żyjących tam ludzi i dokładnie tam można w sposób najbardziej efektywny wspólnie 
pracować nad tym projektem. Translimes – Szkoła w regionie przygranicznym to 
próba zainicjowania tego wspólnego projektu na płaszczyźnie szkolnej.
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Portrety Szkół Translimes1 

Kleeblattschule Seelow 
[pol . Szkoła Kleeblatt w Seelow] 

Szkoła Kleeblatt w Seelow to szkoła dla dzieci wymagających specjalnego podejścia 
pedagogicznego w uczeniu się. Znajduje się w powiecie Märkisch Oderland w Seelow.

Zasięg naszej szkoły rozciąga się od Müncheberga aż do wschodniego krańca Kot-
liny Freienwaldzkiej i od Wriezen do Lebus. W roku szkolnym 2016/2017 w naszej 
szkole uczy się 108 uczniów.

Podstawowym zadaniem wszystkich osób uczestniczących w procesie pedagogicz-
nym jest takie wspieranie uczniów naszej szkoły w rozwoju osobowościowym, aby 
umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Stworzenie warunków 
dla realizacji tego zadania, zarówno pod względem personalnym, rzeczowym i fi-
nansowym, jest pierwszorzędnym celem pracy dyrekcji szkoły. Dodatkowo istnieje 
katalog działań, który zapewnia wiarygodność Szkoły Kleeblatt w Seelow. Zawiera 
on wiążące uzgodnienia, które zapewniają uporządkowany przebieg pracy szkoły w 
najróżniejszych sytuacjach.

Dzięki różnorodnemu wyposażeniu nasza szkoła posiada możliwość optymalnego 
wspierania uczniów. Dostępne są:

• dwie sale komputerowe z dostępem do internetu,

• sala doświadczania świata (metodą Snoezelen),

• sala do terapii językowej,

• pomieszczenie do nauki zajęć domowych,

• sala gimnastyczna,

• gabinet przyrodniczy,

• aula.
1 Portrety szkół zostały stworzone we współpracy z poszczególnymi szkołami w oparciu o teksty zamieszczone na ich 

stronach internetowych.
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Podwórze szkolne jest podzielone na różne strefy: sportu, zabaw i wypoczynku.

W naszej szkole dzieci i młodzież z pot-
wierdzonym zapotrzebowaniem na wspar-
cie uczą się w ramach priorytetu wspierania 
„uczenie się”. Do tego u wielu uczniów 
dochodzą deficyty z zakresu rozwoju 
emocjonalno-społecznego i motoryczn-
ego oraz w zakresie językowym. Uczące 
się u nas dzieci często pochodzą z rodzin 
niewydolnych społecznie, co powoduje, że 
problemy materialne utrudniają codzienną 
pracę. Nieustannie staramy się budować 

otwarte i serdeczne środowisko szkolne. Stworzono pomieszczenia do spędzania 
przerw i kąciki do siedzenia na korytarzach. Nasze drzwi są zawsze otwarte dla 
naszych gości. Naszym celem jest tworzenie takiego otoczenia do uczenia się, w 
którym każde dziecko będzie czuło się dobrze, będzie doceniane i wspierane w swojej 
indywidualności.

W naszej szkole udaje się z powodzeniem realizować otwarte formy lekcyjne i łączyć 
je ze stroną praktyczną. Także ocena wyników w najróżniejszych postaciach i projekty 
polsko-niemieckie są prowadzone w formie o odpowiednio wysokiej jakości.

W naszej szkole chcemy wszystkich uczniów przygotować do radzenia sobie ze 
sobą samym i z otoczeniem. Powinni 
zauważyć, że w swojej szkole są trakto-
wani poważnie.

Poprzez odpowiednie oferty edukaczjne 
każdemu dziecku i młodej osobie należy 
stworzyć możliwość przeżywania suk-
cesów i w ten sposób budować wiarę we 
własne siły. Prace multidyscyplinarne i 
pomagające w budowaniu sieci umożliwiają 
kompleksowe nabywanie wiedzy.

Zastosowanie różnorodnych metod dydaktycznych wzmacnia zachowanie ukierunko-
wane na rozwiązywanie problemów we wszystkich praktycznych sytuacjach i wspiera 
w ten sposób samodzielność naszych uczniów. Indywidualne informacje zwrotne 
na temat osiąganych wyników umożliwiają przedstawianie każdemu dziecku jego 
postępów w nauce.
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Ważne dla nas jest to, żeby w naszej szkole tworzyć atmosferę tolerancji i akceptacji, 
pokazywać stosowne i pozbawione przemocy drogi rozwiązywania konfliktów i 
uczyć przestrzegania zasad.

Możliwe wdrażanie do zawodu jest najważniejszym celem i na to ukierunkowane są 
oferty dydaktyczne, jak również oferty spędzania czasu wolnego. Dla realizacji tych 
celów posiadamy najróżniejsze możliwości kooperacji i partycypacji. Partnerzy w 
zakresie zajęć całodziennych, zakłady oferujące praktyki i stowarzyszenia w regionie 
często umożliwiają uczenie się w pozaszkolnych miejscach nauczania lub uczenie się 
z ekspertami podczas lekcji.

Główny punkt ciężkości w naszej pracy pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017 
obejmuje pracę interdyscyplinarną. Zorganizowano konferencje standardowe, które 
zapewniały powstanie wewnątrzszkolnych podstaw programowych dla każdego 
rocznika. Przygotowanie i intensywne zajmowanie się nowymi podstawami pro-
gramowymi pozostają w centrum dyskusji w gronie pedagogicznym.

Istotnym aspektem jest praca z rodzicami naszych dzieci i młodzieży. Ważne jest 
tworzenie i utrzymywanie atmosfery pełnego zaufania między wszystkimi zaintere-
sowanymi, aby móc sprostać celowi, jakim jest pozytywny rozwój uczniów. Wykor-
zystujemy do tego wywiadówki, nieformalne spotkania z rodzicami, konsultacje dla 
rodziców, rozmowy na temat planu wspierania i różnorodne aktywności zarówno w 
obrębie zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi. 

Ponieważ leży nam na sercu całościowe spojrzenie i wspieranie naszych uczniów, 
próbujemy włączyć w naszą pracę możliwie jak największą liczbę partnerów, tak aby 
wspomagali proces wspierania dzieci.

Wykorzystujemy kompetencje innych placówek, aby poszerzać naszą pracę o ich wiedzę. 
Udało nam się pozyskać wielu partnerów do współpracy, aby zapewnić urozmaiconą 
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ofertę całodzienną. Ofertę całodzienną wspierają nauczyciele i wychowawcy naszej 
szkoły.

Partnerzy pomagający naszym uczniom w orientacji zawodowej oraz zakłady 
umożliwiają naszej młodzieży sprawdzenie się w najróżniejszych branżach i zawodach.

Mamy długoletnią współpracę ze Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edu-
kacji i Spotkań. Stowarzyszenie to organizuje bardzo różne projekty (teatr klaunów, 
warsztaty plakatowe, polsko-niemieckie spotkania młodzieży).

Aby zoptymalizować naszą pracę pedagogiczną, wcieliliśmy w życie koncepcję hospi-
tacji i dokształcania w naszej szkole. W ten sposób wspólna praca ma być dokładniej 
analizowana i poddawana weryfikacji w oparciu o standardy jakościowe. Po hospi-
tacjach prowadzonych przez dyrekcję szkoły oraz kolegów po fachu określane jest 
indywidualne zapotrzebowanie szkoleniowe.

Do pomiarów pracy pedagogicznej w szkole wymagana jest ewaluacja wykonanej 
pracy i dopiero po odpowiedniej analizie można określić kolejny stopień rozwoju. 
W każdym roku szkolnym ustanawiane są priorytety rozwojowe, które następnie są 
poddawane ewaluacji, przeważnie przy pomocy ankiet. Ankiety przeprowadzana są 
wśród nauczycieli, rodziców i uczniów.

Szkoła Kleeblatt uważa się za partnera dla najróżniejszych instytucji. Ta współpraca 
jest wykorzystywana do zwiedzania miejsc edukacji pozaszkolnej lub włączania 
ekspertów w tok nauczania.
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Grundschule Jozef Vervoort Dolgelin  
[pol . Szkoła Podstawowa im . Jozefa  
Vervoorta w Dolgelin]

Szkoła Podstawowa im. Jozefa Vervoorta leży w powiecie Märkisch-Oderland i 
podlega Urzędowi Seelow-Land. Dolgelin to przysiółek w gminie Lindendorf, na 
skraju Wzgórz Seelow i rezerwatu krajobrazowego Oderhänge, w którym rosną 
miłki. Poznanie tego rezerwatu krajobrazowego stanowi element życia szkolnego. 
Podmiotem prowadzącym szkołę jest od 2011 roku gmina Lindendorf, która jako 
następczyni Zespołu Szkół Dolgelin-Alt Zeschdorf (1992-2010) przejęła prowadzenie 
szkoły. W 1968 roku położono kamień węgielny pod budowę dzisiejszego budynku 
szkoły. W 1990 roku do użytku został oddany dwukondygnacyjny budynek szkoły, 
a w 1991 roku sala gimnastyczna.

Kompleks szkolny tworzą dwa połączone ze sobą budynki szkolne, sala gimnastyczna, 
stołówka, podwórze, plac zabaw, duża łąka do zabaw ze zintegrowanym boiskiem do 
piłki nożnej oraz skocznia do skoku w dal. Od chwili zakończenia działalności przez 
szkołę ponadpodstawową w Dolgelin w lutym 2007 roku z tej lokalnej struktury 
korzystają Szkoła Podstawowa im. Jozefa Vervoorta i świetlica „Happy Kids”. W 
wyniku współpracy szkoły i świetlicy z rodzicami przearanżowano podwórko szkolne, 
jeszcze bardziej dostosowując je do potrzeb dzieci i umozliwiając aktywny wypoczy-
nek. Opieka i uzupełnianie przeprowadzanych działań należy do zadań personelu 
szkoły, nauczycieli i uczniów, podmiotu prowadzącego i partnerów kooperacyjnych 
szkoły i świetlicy. Gmina Lindendorf podjęła szeroko zakrojone prace renowacyjne 



285

w budynkach szkoły i w sali gimnastycznej.

Od 2008 roku nauczyciele zintensyfikowali poszukiwania metod wspierających 
osiąganie dobrych wyników w nauce przez dzieci na wspólnych zajęciach. Metoda 

ćwiczeń i terapii przeds-
tawiona przez pana Jozefa 
Vervoorta na Europejskim 
Uniwersytecie Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą była 
przekonująca. Doszło do 
współpracy z miejscowym 
stowarzyszeniem „Klang-
falter” i rozpoczęto trening 
uwagi słuchowej dla roczni-

ków 1-2. W roku szkolnym 2016/17, przy wsparciu gminy Lindendorf jako podmiotu 
prowadzącego i Stowarzyszenia Wspierającego Szkołę Podstawową i Świetlicę w 
Dolgelin [niem. Förderverein Grundschule und Hort Dolgelin e.V.], udało się zakupić 
wyposażenie techniczne i w ten sposób zapewnić kontynuację treningu uwagi słuchowej. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jozefa Vervoorta są nauczani przez siedmioro 
pedagogów, którzy w większości pracują w tej szkole podstawowej już od wielu lat.

Poprzez aktywne przyswajanie wiedzy, podczas którego każdy uczeń otrzymuje 
indywidualne wsparcie, budowana jest pozytywna atmosfera sprzyjająca uczeniu 
się. W centrum uwagi pozostaje wszechstronne wspieranie umiejętności czytania. 

• Dzień powszedni w szkole to dzień z czytaniem. Uczniowie rozwijają swoje 
umiejętnosci w czytaniu, poprawiając rozumienie tekstu i tempo czytania oraz 
poszerzając wiedzę ogólną i rozwijając własne zainteresowania czytelnicze. 

• Wszystkim uczniom umożliwia się aktywne, systematyczne uczenie się na 
własną odpowiedzialność.

• Dzieci otrzymują wsparcie w procesie indywidualnego rozwoju uczenia się, aby 
wesprzeć także rozwój ich kompetencji społecznych.

• Wspieranie rozwoju osobowościowego uczniów. 

• Wychowanie do wzajemnego poszanowaniu i tolerancji, samodzielności i 
zdolności do pracy zespołowej. 
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• Uczniowie uczą się radzenia sobie z konfliktami poprzez komunikację. Grono 
nauczycielskie przywiązuje dużą wagę do dalszego rozwoju nabytych kwalifi-
kacji poprzez ciągłe i ukierunkowane na cel nabywanie kompetencji. 

• Grono nauczycielskie zobowiązuje się do udziału w zarówno indywidualnych, 
jak i grupowzch działaniach z zakresu doskonalenia zawodowego. Warunkiem 
jest ścisła współpraca z partnerami. 

• Ważnymi partnerami są rodzice. Włączenie ich w życie szkoły ma duże zna-
czenie. 

• Cały zespół szkoły współpracuje ściśle ze wszystkimi partnerami, aby wspierać 
przejrzystość i aktywność.

Kolejną atrakcją szkoły podstawowej jest należąca do niej świetlica. Tam dzieci 
mogą otrzymać opiekę przed i po lekcjach. 

Praca w świetlicy kieruje się zasadami kształcenia elementarnego, którego obszary 
odzwierciedla plan dnia:

• Ciało, ruch i zdrowie

• Język, komunikacja i kultura piśmienna
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• Muzyka

• Prezentowanie i praca twórcza

• Matematyka i przyroda

• Życie społeczne

Wychowanie, opieka, kształcenie i troska o dzieci pozostają w centrum uwagi tej 
placówki. Dzieci mogą tu realizować swoje indywidualne potrzeby – znajdować swoją 
drogę, odkrywać i uczyć się. Doświadczają one okresu pomiędzy usamodzielnieniem 
się a byciem zdanym na innych.

Wychowawcy muszą temu sprostać i poszukiwać właściwych metod wzbogacania 
doświadczeń i poszerzania wiedzy, aby zagwarantować pedagogikę praktyczną, 
zorientowaną na dzieci. Dziecko pozostaje w centrum uwagi, a to oznacza przyglądanie 
się całości – osobistym przeżyciom, pomysłom, zainteresowaniom, akcentom 
społecznym i zagadnieniom odnoszącym się do środowiska naturalnego. Doświadczenia 
dzieci, np. w rodzinie, z przyjaciółmi, w świetlicowej codzienności, są rozpoznawane 
i analizowane. Wychowawcy ukierunkowują dzieci na samorozwój i wrastanie w 
świat społeczny, w czym im towarzyszą. Aby wykorzystywać w pracy kompetencje 
fachowe na bieżąco, każdy wychowawca regularnie bierze udział w dokształcaniu. 
Przeprowadzane są także narady zespołu.
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Schule am Tornowsee

Schule am Tornowsee to szkoła podstawowa dla uczniów ze stwierdzoną potrzebą 
wsparcia w rozwoju emocjonalnym i społecznym. Szkoła jako odrębna instytucja 
istnieje od 1991 roku, wcześniej działała przy domu dziecka.

W przeciętnej szkole zawsze zwracają na siebie uwagę uczniowie, którzy mają duże 
trudności w uczeniu się w standardowych warunkach szkolnych. Chodzi tu o dzieci 
z różnymi zaburzeniami. Bez względu na to, czy dzieci te cierpią na zaburzenia 
koncentracji bądź zaburzenia natury społecznej, hiperaktywność bądź agresję, 
autyzm, zaburzenia lękowe bądź inne zaburzenia emocjonalne, nierzadko wpadają 
w diabelski krąg społecznego wykluczenia, szkolnych niepowodzeń i przeżywania 
różnych frustracji. Tacy uczniowie mają prawo do indywidualnej (specjalnej) pomocy 
pedagogicznej i wsparcia. Szczególne wsparcie jest przy tym możliwe zarówno w 
szkole podstawowej w pobliżu miejsca zamieszkania, jak i w klasach integracyjnych.

Celem pracy w szkole jest zawsze powrót do szkoły podstawowej w pobliżu miejsca 
zamieszkania. Taka reintegracja to proces wrażliwy, wymagający intensywnego 
przygotowania i opieki. Z tego też powodu Schule am Tornowsee uważa się za szkołę 
przejściową, w której pomaga się dzieciom przyswoić sobie szkolne formy nauczania i 
kompetentne w sensie społecznym zachowanie. Im wcześniej dziecko trafi do placówki 
szkolnej i im ściślej będzie przebiegać współpraca między domem rodzinnym i szkołą, 
tym większe są perspektywy udanego powrotu do szkoły i normalizacji. Celem jest 
umożliwienie każdemu dziecku całodziennego wsparcia i opieki. Do tego potrzebny 
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jest ścisły kontakt ze świetlicami w pobliżu miejsca zamieszkania, przedszkolami i 
grupami całodziennymi. Około jednej trzeciej uczniów można zaoferować na miejscu 
pobyt całodzienny ze zintegrowaną opieką popołudniową. Warunkiem przyjęcia jest 
stwierdzenie potrzeby wsparcia w formie pedagogiki specjalnej w zakresie „rozwoju 
emocjonalnego i społecznego” i potwierdzenie jej orzeczeniem. Dzieci są z reguły 
transportowane mikrobusami, co w przypadku dzieci z powiatu jest finansowane 
przez kuratorium lub częściowo przez rodziców.

Zajęcia w Schule am Tornowsee to:

• nauka zgodna z podstawą programową szkoły podstawowej,

• maksymalnie 10 uczniów w grupie w klasach 1-6,

• indywidualne podejście do wymagań wobec dziecka,

• zrozumienie i konsekwencja przy wymaganiu wyników w nauce,

• ukierunkowanie na działanie i różnorodność metod,

• zastosowanie systemów wzmacniania w celu potwierdzania reguł i norm,

• trening zachowania społecznego odnoszący się do zachowania społecznego w 
ramach cotygodniowych zajęć.
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Indywidualne wsparcie szkolne odbywa się:

• zgodnie z zaleceniami komisji ds. wspierania i na podstawie planu wspierania,

• poprzez wewnętrzne zróżnicowanie podczas zajęć lekcyjnych,

• poprzez pracę w małych grupach, w szczególności w celu zniwelowania 
częściowych trudności w nauce,

• poprzez ukierunkowaną na terapię ofertę szkolnego pracownika socjalnego,

• w zakresie języka, w razie zdiagnozowanej niepełnosprawności językowej, 
poprzez działania logopedy oraz pedagogów specjalnych specjalizujących się w 
niepełnosprawności językowej,

• na cotygodniowych ćwiczeniach z kompetencji społecznych,

• za pomocą muzykoterapii (finansowanej z darowizn) dla dzieci z poważnymi 
zaburzeniami emocjonalnymi,

• za pomocą ergoterapii na miejscu.
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Szkoła Podstawowa nr 2 im . Przyjaciół Ziemi 
w Kostrzynie nad Odrą

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą istnieje od 1964 
roku. Jest to tzw. tysiąclatka. Była jedną z tysiąca szkół, które w Polsce zbudowano w latach 
60. Imię szkole nadał organ prowadzący – Rada Miejska w Kostrzynie nad Odrą. Szkoła 
kultywuje nadane jej imię poprzez celebrowanie „Święta Ziemi” czy obchody „Tygodnia 
Ekologicznego”. Szkoła jest placówką oświatowo-wychowawczą kształcącą obecnie jeden 
oddział 0, dwie klasy 1, siedem klas 2, sześć klas 3 na pierwszym etapie edukacyjnym oraz 
po cztery klasy 4, 5 i 6 na drugim etapie edukacyjnym. Ponadto szkoła prowadzi dwa 
oddziały specjalne dla dzieci z orzeczeniami kwalifikacyjnymi Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. 

Misją szkoły jest wychowywanie i wspieranie uczniów w taki sposób, aby:

• byli przygotowani do nauki na dalszych etapach edukacyjnych,

• rozwijali swoje uzdolnienia i zainteresowania,

• potrafili się uczyć,

• byli otwarci, kreatywni i komunikatywni,

• dbali o swój rozwój fizyczny i promowali zdrowy tryb życia.
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Realizowanie jednostek lekcyjnych nierzadko odbywa się w połączeniu ze współpracą 
ze szkołami sąsiadującymi w regionie przygranicznym. Wspólne wycieczki i projekty 
są stałym elementem szkolnej codzienności. Szkoła może poszczycić się długoletnią 
tradycją współpracy m.in. ze szkołami w Seelow czy Gorgast. W jej ramach ucz-
niowie odwiedzają swoich kolegów i zapraszają ich do siebie. Na szkolnym boisku 
wielokrotnie odbywają się mecze piłki nożnej lub rozgrywki w „Dwa ognie”, gdzie 
drużynami rywalizującymi są dzieci z obu szkół partnerskich.

Nauczyciele, rodzice i uczniowie mają na celu: die von der deutsch-polnischen 
Grenzregion geschaffenen Möglichkeiten im Unterricht und im Schulalltag in die 
Praxis umzusetzen,

• aktywne wcielanie w życie na lekcjach i w życiu codziennym szkoły możliwości, 
jakie stwarza polsko-niemiecki region przygraniczny, 

• zrzeszanie szkoły i jej życia codziennego w regionie oraz wspieranie kompetencji 
międzykulturowej i umiejętności fachowych na lekcjach, w projektach i w ramach 
kooperacji, które umożliwią uczniom otwarte na świat życie w społeczeństwie 
obywatelskim i środowisku pracy w regionie przygranicznym,

• uatrakcyjnienie wizerunku szkoły dla uczniów, rodziców i społeczeństwa poprzez 
nadanie jej charakteru szkoły transgranicznej,

• dostrzeganie, wspieranie i szanowanie szans współistnienia różnych kultur oraz 
zasobów każdego pojedynczego członka wspólnoty szkolnej.
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Od 2002 roku szkoła współpracuje ze stowarzyszeniem Kinder- und Jugendfreizeit-
zentrum FRIZZ-Seelow,  który organizuje warsztaty i pomaga w realizacji „Festynu 
Rodzinnego”, udostępniając sprzęt i doświadczoną kadrę. W czasie wakacji przep-
rowadza polsko-niemieckie obozy letnie, dzięki którym uczniowie poznają region 
przygraniczny po obu stronach Odry.
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Zespół Szkół im . Marii Skłodowskiej-Curie w 
Kostrzynie nad Odrą 
 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą postrzegany 
jest przez uczniów jako bezpieczna i przyjazna szkoła bez barier. Wysoki poziom 
kształcenia osiągany jest dzięki wykwalifikowanej, stabilnej kadrze pedagogicznej. W 
skład Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą wchodzą:

• 4-letnie technikum kształcące w zawodach:

• technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik logistyk,

• 3-letnie liceum ogólnokształcące,

• 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa.

Oprócz rozbudowanej oferty zajęć dydaktycznych uczniowie mogą uczęszczać na 
wszelkiego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, jak np.: 

• koła językowe, 

1 Die in dem vorliegenden Text verwendete polnische Bezeichnung technikum ist ein Äquivalent für eine technischen 
Fachschule.
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• koła sportowe (sekcja piłki ręcznej, sekcja piłki siatkowej), 

• koła artystyczne (koło teatralne, koło taneczne / zumba),

• wolontariat,

• zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w opanowaniu poszczegól-
nych przedmiotów.

W ramach kształcenia językowego mają możliwość wyboru następujących języków 
obcych: angielskiego i niemieckiego oraz rosyjskiego. 

W szkole istnieje Samorząd Uczniowski, który m.in. we współpracy z Młodzieżową 
Radą Miasta organizuje wiele imprez dla uczniów i środowiska lokalnego. Prężnie 
działają także szkolni wolontariusze znani z aktywności w pobliskich instytucjach 
i stowarzyszeniach. Zespół Szkół włącza się w życie mieszkańców Kostrzyna nad 
Odrą, współpracując m.in. z Kołem Sybiraków, Hufcem ZHP, Caritas Polska. Bierze 
również czynny udział w uroczystościach patriotycznych na terenie miasta i powiatu.

Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi (w tym pracownią 
chemiczną, biologiczną, fizyczną, informatyczną), biblioteką, halą sportowo-
widowiskową, salą fitness, siłownią, kompleksem boisk sportowych, bufetem, gabi-
netem pierwszej pomocy medycznej i siecią Wi-Fi na terenie całego budynku.

 
Technikum  
 
Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Kostrzynie nad Odrą posiada ponad 50-letnią tradycję. Kierunki kształcenia dosto-
sowywane są do potrzeb rynku pracy. Zawody w Technikum w Kostrzynie nad Odrą:

• technik ekonomista (kwalifikacja A.35 – planowanie i prowadzenie działalności 
w organizacji / kwalifikacja A.36 – prowadzenie rachunkowości),

• technik hotelarstwa (kwalifikacja T.11 – planowanie i realizacja usług w recepcji / 
kwalifikacja T.12 – obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie),

• technik logistyk (kwalifikacja A.30 – organizacja i monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania /  kwa-
lifikacja A.31 – zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów 
transportowych / kwalifikacja A.32 – organizacja i monitorowanie przepływu 
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zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych).

Od 2013 roku uczniowie technikum hotelarskiego nieprzerwanie uczestniczą w 
projekcie „Kawiarnia uczniowska – polsko-niemiecka inkluzyjna firma uczniowska” 
w Zamku Trebnitz. Również od 2013 roku uczestniczą w cyklicznych targach eduka-
cyjnych i seminariach „Rynek pracy – pracodawca – pracownik – symbioza kariery”.

Uczniowie technikum logistycznego biorą udział w szkoleniach i wycieczkach zawo-
dowych organizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyczną w Poznaniu 
oraz w zajęciach logistycznych prowadzonych we współpracujących ze szkołą firmach: 
ICT Poland, Arctic Paper, DPD Polska i Inspekcja Transportu Drogowego. We 
współpracy z firmą ICT Poland i LMI Wrocław dla uczniów klas trzecich organi-
zowany jest projekt certyfikatowy „Kształtowanie zwycięzców”.

Ponadto uczniowie technikum z powodzeniem uczestniczą w konkursach i olim-
piadach przedmiotowych z logistyki, rachunkowości i przedsiębiorczości. Biorą 
także udział w różnorodnych warsztatach z doradcami zawodowymi, warsztatach 
bankowych, Tygodniu Przedsiębiorczości, seminariach w Młodzieżowym Centrum 
Kariery i spotkaniach z przedstawicielami uczelni wyższych. Odbywają też 4-, 6- i 
8-tygodniowe praktyki zawodowe w wielu firmach.

Każdego roku najlepszy uczeń technikum z rąk lubuskiego wojewody i kuratora 
oświaty otrzymuje prestiżowe Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
 
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Kostrzynie nad Odrą  posiada blisko 45-letnią tradycję. Młodzież uczęszczająca do 
liceum jest ambitna, aktywna i twórcza. Sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe 
łączy z działalnością charytatywną (np. różne formy pomocy potrzebującym – zbiórki 
żywności, środków materialnych, odzieży, wielokrotne w okresie roku szkolnego akcje 
krwiodawstwa). Szkoła oferuje klasy o profilu: dziennikarsko-filmowym, biologiczno-
chemicznym, matematyczno-fizycznym i językowym oraz liczne koła zainteresowań. 

W ramach umowy patronackiej uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych 
przez Uniwersytet Szczeciński. Szkoła prowadzi wymianę zagraniczną ze szkołami i 
instytucjami partnerskimi w Niemczech (Seelow i Trebnitz). We współpracy z firmą 
ICT Poland i LMI Wrocław dla uczniów klas drugich prowadzony jest program 
certyfikatowy „Kształtowanie zwycięzców”. Uczniowie liceum odnoszą sukcesy w 
konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

Każdego roku najlepszy uczeń liceum ogólnokształcącego z rąk lubuskiego wojewody 
i kuratora oświaty otrzymuje prestiżowe Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Kostrzynie nad Odrą znana jest z życzliwego klimatu i pracy z uczniami posiadającymi 
różnego rodzaju potrzeby edukacyjne. Nauka w szkole trwa trzy lata i kończy się 
egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub egzaminem czeladniczym. 
Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładzie pracy, natomiast zajęcia teoretyczne w 
Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz w Regionalnym Ośrodku Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim lub Zielonej Górze (kursy 
zawodowe). 

Misja szkoły: „Wychowujemy i kształcimy efektywnie, zawodowo i wszechstronnie”.
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Michael Christiansen  

Niemiecko-duńska klasa europejska –   
historia mieszanego sukcesu
 
1. Wstęp

„No więc od kilku miesięcy mogę, sądząc po tym, w co moja córka ubiera się w week-
end wieczorem, ocenić, czy spotyka się z przyjaciółmi w Danii czy w Niemczech.”, 
powiedziała kiedyś matka pewnej uczennicy, która uczęszczała do duńsko-niemieckiej 
klasy europejskiej w gimnazjach w Tondern (DK) i Niebüll (D). 

Klasa ta istniała w latach 2003-2015 i składała się z uczniów od 11. do 13. roku nau-
czania w obydwóch gimnazjach oraz z mniejszości niemieckiej, duńskiej i fryzyjskiej. 
Nauczyciele obydwóch gimnazjów nauczali tam po niemiecku, duńsku i angielsku, 
a nauka kończyła się pełnoprawną maturą niemiecką i duńską. Tej klasy już nie ma. 
Poniżej zostanie przedstawione bliżej, dlaczego i w jakim kontekście historycznym 
została powołana do życia, jak wyglądały koncepcja i strona praktyczna oraz przede 
wszystkim, jakie były przyczyny niepowodzenia. 

 
2. Podstawy koncepcyjne i historia regionu

2.1 Kontekst historyczny

2.1.1 Informacje ogólne

Jeszcze przed 25 laty obydwie szkoły nie miały ze sobą kontaktu. Nie ze względu 
na izolację albo tym bardziej opory, lecz po prostu dlatego, że tak było od zawsze, 
ponieważ pomiędzy nimi znajdowała się granica państwowa. Aby zatem móc ocenić 
wymiar historyczny i kulturowy występowania wspólnej klasy gimnazjalnej na po-
graniczu niemiecko-duńskim, pomocne będzie nakreślenie ogólnego zarysu zmiennej 
i często burzliwej historii tego regionu. 

W średniowieczu na obszarze pomiędzy Eider na południu i Königsau na północy 
rozwinęła się mieszanka kultury i języka niemieckiego, dolnoniemieckiego, duńskiego, 
południowojutlandzkiego dialektu języka duńskiego (Plattdänisch) i fryzyjskiego. Mapa 
polityczna także składała się z mozaiki terytoriów, które pozostawały pod władaniem 
króla duńskiego albo księcia z linii Schleswig-Gottorf dynastii Oldenburgów, albo 
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tak zwanej linii bocznej Sonderburgów. Przez długi czas król Danii w unii perso-
nalnej rządził i działał na terytoriach Gottorfów albo na odwrót. Historia regionalna 
Szlezwiku-Holsztyna jest skomplikowana również dlatego, że pozostaje na styku 
wpływów dwóch wielkich kręgów kulturowych: niemieckiego i skandynawskiego. 

Jak to bywało w średniowieczu i we wczesnych czasach nowożytnych, poddani i władcy 
niekoniecznie posługiwali się tym samym językiem ojczystym lub dzielili ten sam 
krąg kulturowy. Przynależność do kultury i języka w Szlezwiku wynikała raczej ze 
statusu społecznego niż z przynależności terytorialnej. W mieście kupieckim, jakim 
było Tondern, najczęściej używano języka dolnoniemieckiego, na wsiach na północ 
i wschód, jak np. w Nolde, był to raczej Sönnejysk (południowojutlandzki dialekt 
języka duńskiego), we wsiach bliżej wybrzeża zachodniego i na wyspach najczęściej 
mówiono językiem fryzyjskim, na dworze w Kopenhadze i w Szlezwiku posługiwano 
się literackim językiem duńskim, a okresowo nawet francuskim.

Dopiero w XIX wieku, jak wszędzie w Europie, zaraza nacjonalizmu rozpoczęła swoje 
śmiercionośne dzieło i zakończyła tę koegzystencję, w której ludzie żyli obok siebie w 
najróżniejszych relacjach. Naraz wielu ludzi nie mogło i nie chciało odczuwać głodu, 
zmęczenia, radości lub smutku, lecz czuło się Niemcami lub Duńczykami. W dodatku 
albo Niemcami, albo Duńczykami. Nawet Fryzowie podzielili się na tych, którzy 
czuli się Fryzami, niemieckimi Fryzami lub duńskimi Fryzami (por. Steensen 1996). 

Te narodowe sprzeczności znalazły ujście w pierwszej wojnie zjednoczeniowej w 
1864 roku, której konsekwencją było to, że cały Południowy Szlezwik (Landesteil 
Schleswig) po drugiej wojnie zjednoczeniowej w 1866 roku stał się prowincją pruską, a 
Tondern było stolicą powiatu o tej samej nazwie na zachodnim wybrzeżu. W traktacie 
pokojowym uzgodniono, że o przynależności narodowej północnej części Szlezwiku 
ma zdecydować referendum. Nigdy nie zostało ono jednak przeprowadzone, a wprost 
przeciwnie: stosowny artykuł traktatu pokojowego został nawet uchylony, a zami-
ast tego w północnym Szlezwiku prowadzona była autorytarna polityka językowa 
(„zniemczenie”), która próbowała wyrugować język duński z kościołów i katechezy.

Dopiero na wiosnę 1920 roku udało się przeprowadzić takie referendum jako element 
traktatu wersalskiego. Jego wynik ustalił obowiązującą do dziś granicę państwową, 
która z wyjątkiem większych miejscowości jak Tondern lub Apenrade, przebiegała 
dość dokładnie wzdłuż ówczesnych podziałów językowych. Na północy i na południu 
powstały jednak w ten sposób mniejszości narodowe, których stosunek do ludności 
będącej większością dopiero po 1945 roku krok po kroku uwalniał się od napięć i 
rozwijał się pomyślniej. Populacja większościowa „odregionalizowała” się po obydwóch 
stronach co najmniej w warstwie językowej. Nawet jeśli do lat 60. ubiegłego wieku, 
a nawet do dzisiaj, było niewiele osób, które co najmniej biernie władają wszystkimi 
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pięcioma językami, to liczba aktywnych mówców, w szczególności dolnoniemie-
ckiego i Sönnejysk (południowojutlandzki dialekt j. duńskiego), na terenie innego 
państwa zmniejsza się szybciej niż w kraju przynależnego do nich języka głównego. 
Mówiąc krótko: Na północ od granicy w wymiarze językowo-kulturowym zwracano 
się bardziej ku północy, na południe od niej bardziej w kierunku południowym. W 
ten sposób granica z biegiem dziesięcioleci stawała się również granicą kulturową i 
mentalną (por. Andersen 2004).  

 
2.1.2 Skutki wytyczenia granicy dla szkół

Fakt, że powiat Tondern został w 1920 roku w wyniku plebiscytu przepołowiony na 
część duńską i niemiecką, skutkował dla części południowej utratą stolicy powiatu, 
a tym samym również wszystkich władz i instytucji powiatowych, w tym także 
gimnazjum. Niebüll zostało następnie ustanowione główną miejscowością nowego 
powiatu Südtondern i stało się siedzibą nowo wybudowanego gimnazjum, które w 
1925 roku zostało nazwane imieniem Friedricha Paulsena. W mowie inauguracyjnej 
podkreślono, że szkoła ta powinna się stać „bastionem ducha niemieckiego” przeciwko 
duńskości.

 
2.2 Pierwsze kroki na drugą stronę granicy

Kto chodził w 80. latach do tej szkoły lub do jej odpowiednika w Tondern, ten niemalże 
nic nie wiedział o istnieniu tej drugiej, nie mówiąc już o możliwości nawiązania kon-
taktu z uczniami czy nauczycielami stamtąd, czy tym bardziej o współpracy z nimi. 
Tondern i Niebüll są od siebie co prawda oddalone zaledwie o około 20 kilometrów, 
ale granica państwowa znajdująca się pomiędzy nimi sprawiała, że wzajemne wizyty 
były mniej wyobrażalne i prawdopodobne niż wymiana ze szkołą w Anglii, a język 
angielski był w końcu nauczany w Niebüll. Zajęcia z języka duńskiego nie były ofe-
rowane. I na odwrót: Język niemiecki w gimnazjum w Tondern był przedmiotem 
raczej niszowym, na który praktycznie nie było zapotrzebowania, ponieważ i tak 
większość ludzi całkiem dobrze rozumiała język niemiecki (odbierane były kanały 
telewizyjne ARD i ZDF) i jako tako nim mówiła. Dopiero Michael Longerich, nie-
miecki nauczyciel, którego miłość z drugiego końca Niemiec przygnała do gimnazjum 
w Tondern, z początkiem lat 90. zadał sobie, a następnie dyrekcjom szkół, pytanie: 
1 Friedrich Paulsen stammte aus einem kleinbäuerlichen Elternhaus aus Langenhorn, einem Dorf südlich von Niebüll. 

Im Kaiserreich hatte er von 1894 - 1908 in Berlin den Lehrstuhl für Philosophie und Pädagogik inne und war einem 
breiteren Publikum durch einen Ethikratgeber bekannt geworden. Kern der Paulsschen Reformpädagogik war die 
Stärkung des naturwissenschaftlich-praktischen gegenüber klassisch-humanistischen Gymnasien. Nach Paulsen 
machte einen gebildeten Menschen nicht so sehr aus, was er wusste, sondern, ob er mit seinem Wissen etwas anzu-
fangen wusste. 

.
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dlaczego właściwie nie ma żadnej współpracy, a przynajmniej kontaktów, pomiędzy 
obiema szkołami. To był początek.

W pierwszych latach pojedynczy zainteresowani nauczyciele zrealizowali pierwsze 
projekty z partnerem z drugiej szkoły, na które najczęściej składały się wzajem-
ne odwiedziny poświęcone równolegle opracowywanemu zagadnieniu. Niektóre 
były wspierane z programu Interreg II i zostały opisane i zewaluowane w studium 
poświęconym transgranicznej współpracy (por. Klatt 2007). Po kilku latach luźnej 
współpracy w takiej formie dyrekcja w jednej i drugiej szkole w ciepłym jeszcze 
wówczas klimacie rozszerzanej i integrującej się dzięki walucie euro i traktatowi z 
Schengen UE intensyfikowała, a przede wszystkim instytucjonalizowała kooperację. 
Celem współpracy zgodnie z brzmieniem porozumienia zawartego między obydwoma 
ministerstwami miało być, 

[…] rozpowszechnianie głębszego zrozumienia struktur kulturalnych, społecznych i ekonomi-
cznych kraju sąsiedniego, […] unikanie lub likwidacja uprzedzeń oraz pojmowanie pogranicza 
niemiecko-duńskiego z jego regionalną specyfiką i wymiarem europejskim jako narodowej 
przestrzeni przygranicznej, ale równocześnie jako wspólnej regionalnej przestrzeni kulturowej.

Poza tym nadrzędnym celem kompetencji interkulturowych uczęszczanie do klasy 
europejskiej w porównaniu z klasami regularnymi miało umożliwić przekazanie 
znacząco lepszych kompetencji językowych w języku partnera i języku angielskim 
oraz zapoznanie się z nowymi jeszcze wówczas technologiami informatycznymi.

Aby zgromadzić inspiracje i doświadczenia, niemieccy i duńscy koledzy prowadzili 
hospitacje w Szkole Europejskiej (Europaschule) w Karlsruhe oraz w Gimnazjum 
Niemieckim St. Petri w Kopenhadze.

Od początku obydwa właściwe ministerstwa w Kilonii i Kopenhadze oraz lokalne 
podmioty odpowiedzialne za te szkoły były orędownikami tego projektu i były ściśle 
włączone w jego planowanie; także po to, aby formalnie umożliwić jego finansowa-
nie z programu Interreg III. Ostatnia przeszkoda została pokonana, gdy niemiecka 
konferencja ministrów oświaty z poszczególnych krajów związkowych (KMK) 
w dniu 23.03.2003 r. uznała wypracowane przez obydwie strony „Porozumienie 
Undervisningsministeriet i Kongeriet Danmark i Ministerstwa Edukacji, Nauki, 
Badań i Kultury Kraju Związkowego Szlezwik- Holsztyn” i opisane w nim kryteria 
uzyskania matury. 

Na początku roku szkolnego 2003/04 do szkoły została oficjalnie przyjęta pierwsza 
klasa europejska. 
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W tej pierwszej fazie zrezygnowano z organizowania klasy europejskiej w trzech 
kolejnych rocznikach. Zamiast tego pierwszy rocznik miał zostać w formie projektu 
poprowadzony do matury w 2006 roku, a następnie miał być poddany ewaluacji, aby 
zdecydować, czy jej utworzenie wydaje się opłacalne pod względem pedagogicznym 
i interkulturowym i z jak dużym nakładem wiąże się koordynacja procesów admi-
nistracyjnych między szkołami. W przypadku pozytywnego wyniku planowano 
włączenie oferty klasy europejskiej na stałe do profilu szkolnego obydwóch gimnazjów 
i jej kontynuację także bez dalszego finansowego wsparcia UE. 

Ta faza projektowa była objęta naukową opieką Uniwersytetu Południowej Danii z 
naciskiem na obserwację rozwoju kulturowego i językowego w działalności dydakty-
cznej, ale też ogólnie w codzienności szkół (por. Pedersen 2009). Niestety nie udało 
się znaleźć środków na odpowiednie towarzyszące badanie przez którąś z uczelni 
niemieckich.

 
2.3 Pierwsza koncepcja – faza pilotażowa

2.3.1 Administracyjne warunki ramowe

Uczestnicy

Klasa obejmuje roczniki 11-13 i składa się z maksymalnie 14 uczniów Szkoły im. 
Friedricha Paulsena (FPS) i 14 z gimnazjum w Tønder (TG)

 
Ukończenie szkoły

Klasa kończy szkołę, uzyskując świadectwo po zdaniu ogólnej matury i duński Stu-
denterexamen (STX).

 
Język wykładowy

Wspólne zajęcia lekcyjne we wszystkich przedmiotach poza językiem ojczystym i 
w języku duńskim lub Tysk (niemiecki dla uczniów duńskich), które są nauczane w 
oddzielnych grupach, aby uzyskać poziom w tych przedmiotach porównywalny z klasami 
regularnymi z obydwóch szkół i uniknąć wygórowanych lub zaniżonych wymagań. 

Język wykładowy w nauczaniu przedmiotowym uzależniony jest od języka ojczystego 
nauczyciela prowadzącego zajęcia, tzn. że matematyka jest nauczana po duńsku, jeśli 
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nauczycielem matematyki jest Duńczyk lub Dunka.

Geografia i biologia są nauczane w języku angielskim. Taka praktyka nawiązuje do 
zajęć bilingwalnych tych przedmiotów oferowanych w FPS od lat 90.

 
Wycieczki klasowe

Ze względu na wyjątkowy skład i cele klasy europejskiej wydawało się racjonalnym, 
aby jako cele wycieczek wyznaczyć stolice obydwóch krajów partnerskich oraz miasto 
szczególnie istotne dla Unii Europejskiej. Zaplanowanie trzech zamiast standardowo 
jednej wycieczki studyjnej miało być przy tym dodatkową motywacją do zapisania 
się do tej klasy.

 
Programy nauczania

Porozumienie przewidywało, że program nauczania będzie się składał z curriculum 
niemieckiego i duńskiego, a dla kilku przedmiotów, w których uwarunkowania z po-
jedynczych programów nauczania były szczególnie zróżnicowane, miał obowiązywać 
program nauczania szkół europejskich (np. biologia; por. zestawienie w załączniku).

 
Fächerkanon und Stundentafel

In den Verhandlungen mit den Ministerien wurde deutlich, dass beide Seiten einige 
Mindestanforderungen an Stundentafel und Fächerkanon hatten. So war es für die 
dänische Seite wichtig, dass sichergestellt ist, dass für die dänischen Schüler ihre 
Muttersprache in den drei Jahren mindestens mit vier Wochenstunden auf erhöh-
tem Niveau unterrichtet wird, die Fächer Geschichte und Englisch durchgängig 
mindestens dreistündig. 

Für die Erlangung des deutschen Abiturs musste die Stundentafel zusätzlich mindes-
tens zwölf Wochenstunden Mathematik mindestens auf Grundkursniveau verteilt in 
den sechs Halbjahren beinhalten. Alle sprachlichen Fächer sollten pro Jahrgang in 
vier bzw. fünf Wochenstunden auf Leistungskursniveau unterrichtet (im Dänischen 
System als A-Niveau bezeichnet), die anderen mit zwei bis vier Wochenstunden auf 
Grundkursniveau (s. Anhang). 

Es war zudem vorgesehen, dass in dieser Klasse ein Block von acht bis zwölf Stunden 
Regionalkunde unterrichtet wird, in dem die Schüler einen Überblick über die his-
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torischen, kulturellen und linguistischen Besonderheiten des Landesteils Schleswig 
sowie Grundkenntnisse in den oben genannten fünf Regionalsprachen bekommen 
sollten. (s. Anhang). Die Festlegung der Stundentafel und anzuwendende Lehrpläne 
erwies sich als der schwierigste Teil der Vorbereitung, denn dem TG wurden in dem 
zentralistisch organisierten dänischen Bildungssystem enge Grenzen gesetzt, wäh-
rend die FPS vom Kieler Bildungsministerium so gut wie freie Hand bekam, solange 
bestimmte Mindestanforderungen erfüllt waren (s.o.) Es galt inoffiziell das Prinzip: 
„Wenn ihr euch mit Tondern einig seid, sind wir auch einverstanden.” Dies führte 
aber dazu, dass von außen betrachtet der Eindruck entstand, die dänische Seite säße 
sozusagen am Steuer und die deutsche nur auf dem Beifahrersitz. 

 
Leistungsmessung und Notenskala:

Für die Leistungsmessung galt wie in der Unterrichtssprache das „Verursacherprinzip“, 
d.h. Tests oder Klausuren wurden in der Häufigkeit und in der Form durchgeführt, wie 
es in dem Schulsystem des jeweils Unterrichtenden üblich war. Da die Notenskalen in 
beiden Partnerländern nicht vergleichbar waren, galt in der Europaklasse die Bewer-
tungsskala der Europaschulen, die von 0 bis 10 reicht.     

Egzaminy końcowe:

Podczas gdy fizyka, biologia i matematyka po 11. lub 12. roczniku kończyły się 
egzaminem ustnym lub pisemnym, kiedy przedmioty te nie były kontynuowane jako 
obowiązkowe, to egzaminy w ostatnim roku składały się co najmniej z egzaminu 
pisemnego z języka ojczystego i języka partnera, języka angielskiego oraz egzaminu 
ustnego z historii. Do tego dochodziła ocena za większą pracę domową z historii, 
którą uczniowie wykonywali w przedostatnim półroczu. Matura lub Studenterexa-
men były przyznawane, jeśli średnia wszystkich wyników z egzaminów oraz ocen 
z przedmiotów w ostatnim roku nauczania wynosiła co najmniej 6,0 według skali 
szkół europejskich. Je nach Niveau gingen die Einzelnoten mit unterschiedlicher 
Gewichtung in das Gesamtergebnis ein (s. Anhang).

Im Abschlusszeugnis wurden diese Noten dann nach einem mit den Ministerien ab-
gestimmten Schlüssel (für das deutsche Zeugnis galt der von der KMK beschlossene 
Umrechnungsschlüssel für die Europäischen Schulen) in die jeweiligen nationalen 
Werte übertragen. Insgesamt war die Anzahl der abzulegenden Prüfungen in der 
Europaklasse mit neun größer als die in einem schleswig-holsteinischen Abitur (vier 
bzw. fünf ab 2011). 
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2.3.2 Techniczne i logistyczne warunki ramowe

Miejsce odbywania zajęć lekcyjnych

zmieniało się co pół roku między Tondern i Niebüll; obowiązywały okresy ferii i 
wakacji kraju, w którym uczeń właśnie uczęszczał na zajęcia. Od 2009 roku pierw-
szy i trzeci rok zajęć był prowadzony w Tondern, a drugi w Niebüll (patrz poniżej 
Doświadczenia).

Komunikacja, media dydaktyczne

Wykorzystanie oprogramowania komunikacyjnego „FirstClass” miało stanowić ele-
ment integrujący w infrastrukturze i kulturze edukacyjnej. Z pomocą tego systemu 
nauczyciele i uczniowie poza e-mailami mogli wymieniać indywidualnie lub grupowo 
materiały dydaktyczne, media, informacje na temat zadań i ich opracowania.

Na okres trwania fazy pilotażowej każdemu uczestniczącemu uczniowi i nauczycielowi 
udostępniony został laptop.

 
Transport:

Ze względu na duży i wiejski obszar działania obydwóch szkół w pojedynczych przy-
padkach mogło się zdarzyć, że uczeń miał do pokonania dystans do szkoły wynoszący 
40 kilometrów, a nawet więcej. Co prawda między Niebüll a Tondern jeździ pociąg, 
jednak jeśli dojazd do dworca regularnym autobusem szkolnym zajmował ponad pół 
godziny, to nie dało się zdążyć na pociąg do Tondern czy też Niebüll. Aby jednak 
nie stanowiło to przeszkody dla uczniów, którzy chcieli uczęszczać do tej klasy, 
po niemieckiej stronie powiat jako podmiot prowadzący szkołę udostępnił środki, 
z których w razie potrzeby można było sfinansować uczniom niemieckim dojazd 
taksówką do pociągu lub do szkoły w Tondern. Podmiot prowadzący opłacał również 
bilet na pociąg, aby także osobom z trudniejszą pozycją społeczną zagwarantować 
możliwość uczęszczania do tej klasy, jeśli chcieli to zrobić. Po stronie duńskiej nie 
było takich możliwości!

 
Plan zajęć i koszty przejazdu nauczycieli

Czas przejazdu samochodem między Tondern a Niebüll wynosi niespełna pół godziny, 
co trzeba uwzględnić w planie zajęć, jeśli prowadzi się zajęcia w szkole partnerskiej. 
Ten dodatkowy nakład czasowy i finansowy po stronie niemieckiej został wynagrod-
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zony przez ministerstwo edukacji poprzez doliczenie ekwiwalentu za połowę godziny 
lekcyjnej tygodniowo oraz kwotą 30 centów jako zwrot kosztów przejazdu. Po stronie 
duńskiej każda szkoła w zależności od liczby uczniów otrzymuje ustalony przez mi-
nisterstwo budżet, który następnie jest alokowany na własną odpowiedzialność. TG 
otrzymało z Kopenhagi dodatkowe środki, z których ma być opłacany dodatkowy 
nakład ponoszony przez nauczycieli. 

 
Dodatkowe wyposażenie

Mimo bardzo napiętej sytuacji budżetowej kilońskie ministerstwo w uznaniu nadzwy-
czajnego znaczenia takiej transgranicznej współpracy wyposażyło FPS w dodatkowy 
etat na każdy rocznik klasy europejskiej.

Ze środków Interreg sfinansowano dodatkowo laptopy i projektory oraz remont i nowe 
wyposażenie dwóch klas. Na tych środkach skorzystała cała szkoła, ponieważ dodat-
kowe godziny weszły w ogólną pulę godzin, a wyposażenie techniczne i przestrzenne 
jest użytkowane także przez inne grupy uczących się. 

 
2.4 Wynik fazy pilotażowej i zmiana koncepcji

Po fazie projektowej i po udanej maturze pierwszej klasy europejskiej w 2006 roku 
została ona uznana przez obydwa zaangażowane ministerstwa za trwały element szkoły. 
Po zakończeniu programu Interreg III koszty osobowe i rzeczowe zostały przejęte 
przez podmioty prowadzące, względnie przez kraj związkowy Szlezwig-Holsztyn. 

Reformy w wyższych klasach gimnazjalnych spowodowały konieczność modyfikacji 
porozumienia z 2003 roku, w której ujęto również zmiany, które wydawały się racjonalne 
po ewaluacji fazy projektowej (jak poniżej). To zmienione porozumienie obowiązuje od 
01.09.2008 roku i przewiduje między innymi lekko zmieniony zestaw przedmiotów i 
rozkład zajęć zgodny z odpowiednim kontynentem (patrz załącznik). Najważniejsze 
zmiany jak np. to, że w pierwszym i trzecim roku zajęcia odbywają się w całości w 
TG, a tylko w drugim roku w FPS, miały na celu podwyższenie atrakcyjności dla 
uczniów duńskich i zniwelowanie rzekomych bądź faktycznych przeszkód natury 
psychologiczno-dydaktycznej i logistycznej. Ponadto klasa została przemianowana 
na „klasę międzynarodową”, ponieważ sądzono, że trafi to lepiej do młodych ludzi, 
a ponadto będzie się to w mniejszym stopniu kojarzyło z brukselską biurokracją, a 
bardziej z wielkim światem. Nawet jeśli w latach 2007 i 2008 można było zakładać 
nowe klasy, to liczba zgłoszeń uczniów z duńskim paszportem pozostawała na nis-
kim poziomie i byt zapewnił im jedynie fakt, że do tej klasy nadal chcieli uczęszczać 
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młodzi ludzie z mniejszości duńskiej. Możliwe powody powściągliwości młodych 
Duńczyków są wyjaśnione poniżej.

 
3. Praktyka

3.1 Doświadczenia pedagogiczne

Sytuacja wyjściowa: Co kraj, to obyczaj

To, że uczniów niemieckich i duńskich będzie odróżniał nie tylko język ojczysty, 
było wiadomo od początku. Inne drobniejsze różnice ukazały się dopiero w praktyce; 
kilka z nich stanowiły dodatkową wartość, inne były przeszkodą, a jeszcze inne miały 
niewielkie znaczenie dla pracy pedagogicznej w klasie europejskiej:

Różne pochodzenie

Klasa europejska wiosną 2003 roku na wieczorze informacyjnym oraz podczas lekcji 
z języka duńskiego została przedstawiona rodzicom i uczniom 10 klas FPS. Jedynym 
warunkiem uczęszczania do klasy europejskiej było udokumentowanie nauki języka 
duńskiego jako trzeciego języka obcego od ósmej klasy. Odzew był jak najbardziej 
pozytywny, liczba wiążących zgłoszeń przewyższała znacząco liczbę kandydatów, 
których można było przyjąć, wskutek czego trzeba było przeprowadzić losowanie, 
żeby wyłonić tych, którzy po wakacjach letnich mieli się pojawić w Tondern.

Po stronie duńskiej warunki dla gimnazjów są różne o tyle, że obejmują one tylko trzy 
ostatnie roczniki, czyli klasy wyższe (Oberstufe). Klasy 1-9 lub 10 są zorganizowane w 
systemie zespołu szkół, co umożliwiło zaprezentowanie tych informacji o tym nowym 
oddziale na tradycyjnym wieczorze informacyjnym – na którym zazwyczaj TG się 
ogólnie przedstawia, przez co nie trzeba było robić tego dodatkowo na lekcjach klas 
końcowych (Mittelstufe) jak po stronie niemieckiej. Mimo to także w tym przypadku 
znaleziono czternastu kandydatów, z których jednak tylko część pochodziła z Danii. 
Czterech uczniów pochodziło ze szkół mniejszości duńskiej, czyli byli obywatelami 
niemieckimi z mieszanym podłożem kulturowym, a jedna uczennica pochodziła z 
mniejszości niemieckiej w Danii. 

 
Różnica wieku

Niemieccy uczniowie z reguły w wieku 16 lat po 10. roku nauczania (Untersekunda) 
przechodzą do klasy europejskiej, podczas gdy uczniowie duńscy z reguły są o rok 
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młodsi, ponieważ szkoła podstawowa i szkoła średnia pierwszego stopnia obejmuje 
tylko dziewięć lat. 

W przypadku wczesnego rozpoczęcia nauki lub powtarzania klasy w klasie tej obok 
14-latków mogą zasiadać 17-latkowie. Dwa razy w ciągu tych wszystkich lat uczen-
nice przedwcześnie opuszczały klasę europejską także ze względu na różnice wieku, 
ponieważ czuły, że nie będą jeszcze w stanie sprostać wymaganiom. 

  
Różnice we wcześniejszej edukacji

Podczas gdy uczniowie niemieccy zazwyczaj po sześcioletniej edukacji w tej samej 
szkole przechodzą do szkoły średniej lub do klasy europejskiej, uczniowie duńscy 
mają za sobą okres zaledwie trzyletni, ponieważ szkoła podstawowa obejmuje klasy 
od pierwszej do szóstej, a szkoła średnia pierwszego stopnia (Sekundarstufe I) od-
powiednio tylko trzy lata. 

Okazało się, że szybszy w porównaniu z Niemcami cykl zmian szkół oznaczał dla 
uczniów duńskich barierę psychiczną powstrzymującą ich przed zgłaszaniem się do 
klasy europejskiej, ponieważ po zaledwie pół roku musieliby ponownie zmieniać 
szkołę (z Tondern na Niebüll). Aby obniżyć tę barierę psychologiczną, szkoły po fazie 
projektowej uzgodniły, że cały pierwszy i trzeci rok nauczanie będzie prowadzone w 
Tondern, a tylko w drugim roku w Niebüll.

 
Różnice we wcześniejszym nauczaniu przedmiotowym i w treściach przedmiotowych

W porównaniu z niemieckim gimnazjum w duńskiej Folkeskole (odpowiadającej mniej 
więcej zespołowi szkół – Gesamtschule) nie ma np. geografii; także nauki przyrodnicze 
w wielu szkołach są połączone w jeden przedmiot i są nauczane w mniejszym rocznym 
zakresie godzinowym. Natomiast ogólnie większa i bardziej ciągła jest oferta prze-
dmiotów muzycznych. Ponadto okazało się, że niemieccy uczniowie rozpoczynający 
naukę w klasie europejskiej mają szerszy zakres wiedzy z matematyki niż ich duńscy 
partnerzy. Pod względem metodycznym niemieccy uczniowie nie byli przyzwyczajeni 
do szczegółowego werbalizowania metod stosowanych w rozwiązywaniu zadań mate-
matycznych – jak to jest wymagane na lekcjach matematyki w Danii – a nie tylko do 
formalnego ich rozumienia. Z tego powodu uzgodniono, aby matematykę zasadniczo 
prowadzić po duńsku, aby niemieccy uczniowie ze względu na ich merytoryczną 
przewagę także na matematyce mogli się skupić na przyswajaniu języka. Fazy pracy 
partnerów, w których Niemiec, opanowawszy treści matematyczne, miał je przybliżyć 
Duńczykowi, wspierały i motywowały w ten sposób wszystkie zaangażowane osoby 
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stosownie do nabytej przez nich wcześniej wiedzy.

Mimo słabszej w kilku przedmiotach wiedzy wstępnej, duńscy uczniowie z reguły 
wnosili wyższe kompetencje komunikacyjne, społeczne, a czasami metodyczne, niż 
ich niemieccy współuczniowie.

 
Różnice w kulturze dydaktycznej i szkolnej

Uczniowie duńscy są przyzwyczajeni do zwracania się do swoich nauczycieli po 
imieniu i „na ty” – i na odwrót oczywiście także. Niemcy nie są do tego w ogóle 
przyzwyczajeni. Oni – nauczyciele i uczniowie – dowiedzieli się przez to albo mogli 
się dowiedzieć, że wzajemny szacunek nie powstaje w wyniku dystansu, lecz z kon-
struktywnego bycia razem; że bliskość nie od razu oznacza protekcjonalność lub źle 
rozumiane skumplowanie się, lecz że może wspomagać wzajemną empatię i zaufanie. 
I na odwrót, duńscy uczniowie mogli się dowiedzieć, że także forma „Pan, Pani” nie 
od razu wyklucza bliskość i empatię. 

Innym przykładem jest rola nauczyciela podczas faz zajęć lekcyjnych, w których w 
centrum uwagi pozostaje uczeń: Podczas gdy nauczyciele z FPS widzieli swoją rolę 
raczej jako kontrolerów i asystentów i dlatego częściej poszukiwali kontaktu z ucz-
niami, to nauczyciele z TG postrzegali siebie głównie jako doradców stojących do 
dyspozycji gdzieś w tle. 

Ale również poza lekcjami szybko dało się zauważyć różne tradycje: W szkole w 
Tondern jest dostępna dość szeroka oferta kółek zainteresowań i innych aktywności 
dla uczniów (niektóre z nich zorganizował samorząd szkolny). Bierze w nich udział 
duża część uczniów duńskich. Na ogół wspólne aktywności uczniowskie odbywają się 
poza zajęciami lekcyjnymi w większym zakresie niż w szkołach niemieckich. Także 
to było wzbogacającym doświadczeniem dla uczniów niemieckich.

 
Różny status w społeczności szkolnej

Doświadczeniem w równym stopniu negatywnym dla Niemców i Duńczyków 
było w tym kontekście to, że zmiana szkoły, w każdym razie ta półroczna, w fazie 
pilotażowej, utrudniała integrację z poszczególną wspólnotą szkolną. Ze względu 
na transnarodowy skład i zróżnicowane w porównaniu ze szkołami o „normalnym” 
profilu merytoryczne i administracyjne warunki ramowe klasa europejska była z 
zewnątrz od razu postrzegana jako klasa szczególna, co nie u wszystkich wzbudzało 
ciekawość i życzliwość, lecz spotykało się również z odrzuceniem i uprzedzeniami. I 
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tak do dzisiaj nie udało się wykorzenić uprzedzenia, że uczniowie klasy europejskiej 
dostali w prezencie od szkoły laptop albo że u nich egzaminy są o wiele łatwiejsze. 
Rzeczywistość, jak to bywa najczęściej, zupełnie nie pokrywała się z uprzedzeniami 
(patrz poniżej: Doświadczenie z egzaminami i wynikami). 

 
3.2 Doświadczenia z ramami administracyjnymi 

Programy nauczania, języki wykładowe

Aby połączyć ze sobą obydwie kultury szkolne, jak również nadać lekcjom wymiar 
europejski uzgodniono, jak to już opisano u góry, że podstawę dla poszczególnych 
przedmiotów będą stanowić duńskie, niemieckie i europejskie programy nauczania 
(patrz załącznik). Językiem wykładowym dla poszczególnych przedmiotów był język 
ojczysty nauczyciela prowadzącego lekcję. Tylko na lekcjach z języka ojczystego oraz 
niemieckiego i duńskiego jako języka obcego uczniowie byli nauczani w odrębnych 
grupach. 

W fazie pilotażowej z różnych powodów (ze względu na dyspozycyjność nauczycieli 
z odpowiednią kombinacją przedmiotów i uprawnień do nauczania, wymaganiami co 
do znajomości języka, wymagania co do planu lekcji i duńskie wytyczne) najbardziej 
praktyczne okazały się stałe zaangażowanie do przedmiotów, takich jak matematyka, 
muzyka, fizyka i historia nauczycieli duńskich, a przedmioty, jak chemia, gospodarka/
polityka, sztuka, religia miały być nauczane po niemiecku. 

Nie do końca zaskakujące było to, że integracja klasy europejskiej z mieszanym gronem 
nauczycielskim z obydwóch szkół i krajów, coroczną zmianą miejscowości, różnymi 
terminami ferii i egzaminów etc., wiązała się z istotnym dodatkowym nakładem 
pracy poświęconej na planowanie i komunikację. Ale wysiłek nie poszedł na mar-
ne, bo: Po zakończeniu pierwszego cyklu w 2006 roku oraz w wyniku obserwacji 
wszystkich dotychczasowych klas potwierdziło się, że uczniowie, jak na to liczono, 
nabyli znacząco większe kompetencje językowe w języku partnera niż porównywalne 
grupy w regularnym narodowym systemie edukacji w obydwóch krajach. Ich poziom 
z języka angielskiego odpowiadał poziomowi absolwentów poszerzonego programu 
w tym przedmiocie, a oprócz tego posiadali oni dodatkowe kompetencje w języku 
specjalistycznym z zakresu biologii i geografii lub chemii (por. Pedersen 2009).

Ta szczególna znajomość języków umożliwiała potem maturzystom z obydwóch 
grup narodowych podjęcie studiów lub kształcenia w kraju partnera lub w kraju 
anglojęzycznym; Szczególnie dlatego, że świadectwo ukończenia klasy europejskiej 
umożliwiało pełnoprawny i stosunkowo bezproblemowy dostęp do uczelni w Niem-
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czech i Danii. O kompetencjach interkulturowych będzie jeszcze mowa w dalszej 
części tekstu.

 
Egzaminy i wyniki

Także dla egzaminów końcowych obowiązywała mieszanka uregulowań duńskich, 
niemieckich i europejskich (jw.).

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele dowiedzieli się wielu nowych rzeczy w związku 
z różnymi procedurami egzaminacyjnymi. Na przykład w Danii na niektórych egza-
minach uczniom wolno korzystać ze swoich notatek i dokumentów. W indywidualnych 
wynikach okazało się jednak, że takie postępowanie w żaden sposób nie redukuje 
potrzeby, a tym bardziej nie zastępuje konieczności gruntownego zapoznania się z 
materiałem – jak z przedwczesną radością liczyli na to niektórzy uczniowie niemiec-
cy; i na odwrót, że egzaminy bez pomocy dydaktycznych niekoniecznie pomagają w 
gruntowniejszym i trwalszym uczeniu się.

Podczas gdy w pierwszym roku w przypadku niektórych uczniów duńskich ze 
względu na opisaną powyżej różną wstępną wiedzę przedmiotową odnotowano 
pewne braki wiedzy (szczególnie z nauk przyrodniczych i matematyki), po trzech 
latach na podstawie egzaminów końcowych można było stwierdzić, że braki te już 
nie występowały. Generalnie oceny z egzaminów końcowych ukazały jednorodny 
obraz, z którego nie dało się już niczego przyporządkować do specyfiki narodowej. 
W porównaniu z regularnymi klasami w obydwóch systemach po uśrednieniu widać 
było spore odchyłki w górę; w szczególności w przedmiotach językowych ewidentnie 
uzyskiwane były lepsze oceny niż średnio w klasach regularnych. Sięgało to tak da-
leko, że podczas egzaminu ustnego niemieckiej uczennicy duński słuchacz sądził, że 
uczennica pochodzi z Danii, ponieważ przyswoiła sobie również regionalną melodykę 
i wymowę tego języka, mimo że nauczyciele duńscy na lekcjach jej nie stosują. 

 
Przyczyną ogólnie wyższej średniej ocen były różne czynniki

Z jednej strony uczniowie, którym udało się dotrzeć do matury w klasie europejs-
kiej, byli bardziej zmotywowani i gotowi do większego wysiłku – w przeciwnym 
razie nie szukaliby takiego wyzwania. Z drugiej strony był to na pewno fakt, że 
klucz przeliczania skali szkół europejskich na niemiecki system punktowy generuje 
pewną premię, ponieważ skala sięga do 10,0 punktów jako najlepsza możliwa ocena, 
ale już od 9,0 punktów jest przeliczana na najlepszą niemiecką notę z matury, czyli 
na 1,0. To prowadziło do tego, że dobre wyniki po przeliczeniu były podnoszone 
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do przedziału wyników bardzo dobrych. W kontekście większej liczby egzaminów, 
większych wymagań ze względu na języki obce, w wielu przedmiotach premia ta 
wydawała się łącznie uzasadniona. 

W 2013 roku skala 10 punktów jako ogólny system ocen została jednak zarzucona, 
aby uzyskać większą porównywalność z systemami narodowymi i dać kolegom 
większe bezpieczeństwo przy ocenianiu. Od teraz każdy kolega miał oceniać według 
systemu, do którego był przyzwyczajony. To z kolei prowadziło do tego, że uczniom 
coraz trudniej było to zrozumieć, a na potrzeby świadectw znowu było konieczne 
przeliczanie ocen niemieckich na duńskie i odwrotnie. 

 
Zastosowanie IT

Istotnym elementem profilu klasy europejskiej jest zastosowanie technologii infor-
matycznych na zajęciach lekcyjnych i do wzajemnej komunikacji między uczniami 
i nauczycielami w obydwóch grupach. Także tutaj można było stwierdzić pewną 
tendencję w obydwóch grupach:

Podczas gdy w fazie początkowej uczniowie – także zgodnie z własną oceną – wykor-
zystywali nie tylko specjalistyczne możliwości swojego laptopa, lecz także próbowali 
wykorzystać laptop i internet do bardziej trywialnych celów, z biegiem czasu nauczyli 
się obchodzić z tym medium w sposób bardziej odpowiedzialny. Zrozumienie tego, 
że urok rzeczy nowych z czasem przemija, było w tym kontekście doświadczeniem 
pomocnym i pożądanym.

Ogólnie można było stwierdzić, że uczniowie pod koniec uczęszczania do klasy 
europejskiej posługują się nowymi technologiami z większymi kompetencjami, 
rzeczowością i w sposób bardziej oczywisty niż odpowiedni uczniowie w regularnych 
klasach niemieckiego systemu szkolnego. Czy prowadzi to także do bardziej odpo-
wiedzialnego podejścia do możliwości tego medium w sferze prywatnej, wydaje się 
być kwestią istotną, ale nie da się tego zbadać.

Nauczycielom system intranetowy firmy FirstClass zastosowany w tej klasie (licencja 
poprzez gimnazjum duńskie) oferowała nie tylko możliwość przesłania zadań do-
mowych do nieobecnych uczniów lub zapewnienia oddania zadań przez tych uczniów 
w określonym terminie, lecz chodziło również o bardzo prostą wymianę informacji i 
materiałów dydaktycznych z kolegami. Dodatkowo łatwiej było zorganizować prace 
w grupach i obserwować ich przebieg; uczniowie w fazach pracy grupowej mogą 
wymieniać informacje i materiały również z domu. Dodatkowo internet oferuje 
różnorodne możliwości dydaktyczne i metodyczne w uzupełnieniu do klasycznych 
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materiałów dydaktycznych. Każdy uczeń może na przykład na własnym laptopie 
odsłuchać wiadomości z BBC we własnym tempie i z wymaganą intensywnością, 
aby podać tylko jedną z możliwości dla coraz ważniejszej metodyki wewnętrznego 
różnicowania. Jednakże internet, ze względu na swoją niezmierzoną ofertę, najpierw 
wymaga starannego doboru treści przez nauczyciela, co wymaga odpowiedniego 
nakładu czasu w przeciwieństwie do prostego odwołania się do podręcznika. Ale 
również w tym przypadku intranet z zapisanymi tam wskazówkami kolegów może 
stanowić cenną pomoc.

 
3.3 Międzykulturowe uczenie się

3.3.1 Uczeń – nauczyciel

Poza czysto językowymi kompetencjami uczestnictwo w klasie europejskiej wspierało 
również zrozumienie innej kultury. Zrozumienie wspierała nie tylko opisana powyżej 
kultura lekcyjna i szkolna, lecz właśnie treści kierunkowe, w szczególności w przed-
miotach społecznych. Np. na lekcjach historii przekazywane są nie tylko wydarzenia i 
struktury przerabianego właśnie tematu, lecz naświetlana jest również metapłaszczyzna: 
Czy są różnice między niemieckim czy duńskim przedstawieniem upadku muru 
berlińskiego, narodowego socjalizmu, historii kraju w XIX wieku? Na lekcjach z 
przedmiotu gospodarka/polityka nadarzyła się np. okazja do porównania systemów 
społecznych lub gospodarczych z obydwóch perspektyw wewnętrznych. 

W odniesieniu do różnic w kulturze lekcji uczestnicy doświadczyli tego, że niektó-
re stereotypy dało się zasadniczo odnaleźć w rzeczywistości. I tak, abstrahując od 
wspomnianej już kwestii formy zwracania się na Ty/Pan-Pani np. ocenianie stanowiło 
przykład często żartobliwie lub z pewną rezygnacją cytowanej przez uczestników 
„różnicy kulturowej”: podczas gdy niemieccy nauczyciele oceniali raczej surowo i 
kierując się treścią, to ich duńscy koledzy nadawali swoje oceny raczej z rozmachem 
i kierując się indywidualnymi możliwościami danego ucznia.

 
3.3.2 Nauczyciel – nauczyciel

Na początku kooperacji każdy zaangażowany kolega miał po drugiej stronie odpo-
wiedniego partnera na szczeblu administracyjnym i dydaktycznym; wśród nauczycieli 
prowadzących zajęcia lekcyjne zadomowiło się wieloznaczne pojęcie „kolega cień”, który 
pomagał swojemu koledze stojącemu przed klasą naprzeciw tablicy w jego wszystkich 
dylematach praktycznych i teoretycznych, np. gdy chodziło o to, gdzie w dziale biologii 
w Tondern przechowywane są lupy lub też, czy dany temat był planowany w duńskim 
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programie nauczania. W zależności od indywidualnych preferencji lub konieczności 
wywiązywała się z tego mniej lub bardziej ścisła współpraca. Po zakończeniu fazy 
pilotażowej takiej zależności już nie było. Ogólnie konkretna, codzienna praca nie była 
aż tak ścisła, jak być może by sobie tego życzono, najczęściej z powodów praktycznych. 
Gdy duński kolega prowadził lekcję w Niebüll, nie miał czasu ani wcześniej, ani po 
zajęciach wejść jeszcze do pokoju nauczycielskiego, ponieważ musiał poprowadzić 
jeszcze lekcje w Tondern. W drugą stronę sytuacja była identyczna. Poznanie i 
bliższy kontakt z gronem nauczycielskim w szkole partnerskiej były możliwe tylko 
na własną inicjatywę i przy dużym wysiłku. Ponieważ, nawet biorąc pod uwagę duży 
nakład pracy poświęcany klasie europejskiej i jej całą specyfikę, była ona tylko jedną 
z wielu klas, także w kontekście planu lekcji i pensum wszystkich zaangażowanych 
nauczycieli. Generalnie można wyciągnąć następujący bilans:

Wzajemne podejście było ogólnie serdeczne, otwarte, pełne zaufania i humoru. „Różnice 
kulturowe” były dostrzegane i respektowane. Jedną z największych niespodzianek 
było stwierdzenie, że duński system oświaty jest o wiele bardziej rygorystyczny, o 
wiele bardziej pruski niż w Szlezwiku-Holsztynie. Kopenhaga, tak na wyczucie, 
częściej zasiadała przy stole niż Kilonia. Niektóre praktyki i nawyki trafiały nawet 
na drugą stronę granicy: Na przykład współpraca z FPS prowadziła do tego, że w 
TG wprowadzono nieznany dotąd urząd wychowawcy, a w FPS podczas konferencji 
i posiedzeń pojawiały się kawa i ciasto. Nauczyciel FPS z doświadczeniami w TG 
czasem pozwalał na testach uczniom korzystać z segregatorów bądź podręcznika. 

 
3.3.3. Uczeń – uczeń

O wiele istotniejszy i trwalszy wkład w kształcenie międzykulturowe miało jednak to, 
co działo się poza programem nauczania i poza lekcjami. Niektórzy niemieccy uczniowie 
poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach pozalekcyjnych (kółka zainteresowań piłką 
ręczną lub piłką nożną, artystyczne, zespoły organizacyjne etc.) nawiązali kontakty 
osobiste także poza klasą, a w ten sposób brali udział również w życiu społecznym 
poza szkołą. Wielu relacjonowało, że obydwa lata w TG „niesamowicie dużo im 
przyniosły”, co wyrażając w inny sposób oznacza, że potrafili się wyrażać w języku 
duńskim nie tylko pewnie i swobodnie, lecz również że potrafili się pewnie poruszać 
w ogólnym kontekście kulturalnym i społecznym. Styl ubierania się na duńskie lub 
niemieckie imprezy w każdym razie nigdy nie był obiektem zajęć lekcyjnych.

Natomiast uczniowie duńscy ze względu na nierówny podział okresu nauki w szkole na 
poszczególne lokalizacje i z powodu mniejszej oferty zajęć pozaszkolnych mają mniej 
możliwości do kształcenia międzykulturowego. Były także przykłady odmowy uczenia 
się w tym zakresie. I tak dla jednej z uczennic poważnym powodem do zastanowienia 
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się nad zmianą klasy był najwyraźniej zaskakujący dla niej fakt, że w FPS „biega po 
szkole tak wiele małych dzieci”. Dla innej znowu fakt, że w FPS korzysta się jeszcze 
regularnie z tablicy i kredy, potwierdzał uprzedzenie mówiące, że niemiecki system 
oświatowy jest zacofany, autorytarny i jest przeciwny innowacjom. Po prostu typo-
wo niemiecki. Z kolei inny (zdolny) uczeń przez trzy lata konsekwentnie odmawiał 
rozmawiania po niemiecku. Czy to z protestu, czy też z pogardy, nie można się było 
od niego dowiedzieć.

 
3.4 Wyniki opieki naukowej 

W swoim studium poświęconym pierwszej klasie europejskiej kulturoznawczyni 
Karen-Margrethe Pedersen z Uniwersytetu Południowej Danii doszła do wniosku, 
że cel polegający na przekazaniu szczególnie wysokich kompetencji w rozumieniu 
interkulturowym w języku duńskim, niemieckim i angielskim, a także w posługiwaniu 
się nowymi technologiami informatycznymi, został ogólnie osiągnięty: „Zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciele osiągnęli wysoki stopień kompetencji interkulturowych.” 
(Pedersen 2009, 114). Studium określa jednak również deficyty: I tak zbyt słaba jest 
integracja klasy ze społecznością szkolną, udział języka niemieckiego jako wykładowego 
jest zbyt niski i za słabo zostało przekazane znaczenie historii i kultury regionalnej 
w kontekście europejskich regionów przygranicznych (por. tamże).

 
4. Spojrzenie wstecz i analiza

4.1 Przyczyna niepowodzenia

W pewien pochmurny, wilgotny i chłodny grudniowy wieczór 2013 roku w dużej 
sali geograficznej FPS odbyło się zebranie rodziców. Jedyny punkt porządku obrad: 
Rozwiązanie klasy europejskiej. 

W poprzedzających to tygodniach uczniowie tej klasy na koniec pierwszego półrocza 
– jak we wszystkich pozostałych 11 klasach i podobnie jak w poprzednich roczni-
kach – mieli możliwość formalnego ubiegania się o przeniesienie do klasy o innym 
profilu. W poprzednich latach też tak było. Jeden, dwoje uczniów opuszczało klasę 
europejską, dwa razy ktoś do niej doszedł. Jako że w tym momencie, w grudniu 
2013 roku, w tej klasie było jeszcze tylko dwóch „prawdziwych” uczniów duńskich – 
dwóch innych z powodów osobistych już wcześniej przeszło do innych klas – którzy 
wcześniej samodzielnie (albo dlatego, że im to zostało zasugerowane) wyrazili myśl, 
że w półroczu chcieliby ewentualnie przejść do innej klasy, wśród uczniów niemie-
ckich, jak niesie plotka, zapanowała obawa, że klasa zostanie rozwiązana. W wyniku 
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czegoś na kształt reakcji łańcuchowej niektórzy niemieccy uczniowie także zaczęli 
się nosić z myślą przejścia do klasy o innym profilu w FPS, ponieważ obawiali się, 
że rozwiązanie klasy byłoby możliwe nawet jeszcze w ostatnim roku, co odbiłoby się 
negatywnie na ich maturze. 

Sytuację zaostrzyły jeszcze w tej fazie niedostateczna transparentność i komunikacja 
dotyczące określonych motywacji pomiędzy kierownictwem szkoły a odpowied-
zialnym koordynatorem w FPS (po stronie duńskiej z niewyjaśnionych powodów 
takiej osoby odpowiedzialnej nie było już od dwóch lat). Ponadto ani niemieckie, ani 
duńskie kierownictwo szkoły nie chciało zadeklarować gwarancji dalszego istnienia 
klasy w rozumieniu klauzuli ochronnej, aby uspokoić uczniów. Nie udało się także 
przekonać ani niemieckiego, ani duńskiego kierownictwa szkoły o tym, że nawet 
z jednym bądź bez duńskich obywateli przynajmniej niemieccy uczniowie nadal 
odnieśliby korzyści w postaci kompetencji językowych i kulturowych. Nawet usilne 
ostrzeżenia przed fatalnymi skutkami takiej informacji na zewnątrz, jakie rozwiązanie 
takiej klasy f lagowej spowodowałoby w bieżącej pracy i uprawniona prognoza, że tym 
trudniej będzie wznowić działalność, odbiły się głuchym echem w dalekim i ciemnym 
nieboskłonie nad okolicznymi żuławami. Prognoza się sprawdziła. Od tego czasu nie 
ma już wspólnej klasy. Nie ma też woli, żeby ją znowu wprowadzić.

 
4.2 Badanie przyczyn

„Musicie dobrze uważać, żeby to wszystko nie stało się wyłącznie projektem nau-
czycielskim.”, 

tak brzmiały na samym początku projektu słowa przestrogi Karen-Margrethe Pe-
dersen, która jako naukowiec sprawowała nad nim opiekę. 

„Być może za dużo na siebie wzięliście i te wymogi po prostu przerosły duńskich 
uczniów.” / „Być może dla uczniów duńskich wartość dodatkowa wynikająca dla nich 
z uczęszczania do tej klasy nie była zauważalna.”, 

tak brzmiały spontaniczne reakcje Volkera Staudta (dyrektora gimnazjum niemiecko-
luksemburskiego w Perl) i Reginy Metz (dyrektorki gimnazjum polsko-niemieckiego 
w Löcknitz) na prezentację o tym, jak powstawała i przeminęła klasa europejska 
podczas konferencji, w wyniku której powstała niniejsza publikacja w 2016 roku. 

Obydwa te komentarze wyznaczają tym samym początek i koniec naszego dużego 
projektu i określają dwie ważne przyczyny jego niepowodzenia. Jako że autor sam od 
początku był osobą odpowiedzialną, najpierw jako nauczyciel, a od 2008 roku jako 
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koordynator, proszę pozwolić mu na dokonanie własnego wyboru i oceny przyczyn 
tej porażki.

 
4.2.1 Przeciążenie, niedostateczne naświetlenie i daremny idealizm

Z pewnością pierwotne interkulturowe ambicje i pokojowy zamysł stojący za tym 
projektem stanowiły z jednej strony motywację dla codziennych wysiłków, z drugiej 
strony jednak początkowo także zapewne nieświadome przeciążył tę placówkę nad-
miernymi oczekiwaniami. Jeszcze dzisiaj słychać od kolegów po obydwóch stronach, 
że taka klasa miałaby sens tylko wówczas, gdyby rzeczywiście uczęszczali do niej w 
równej mierze obywatele niemieccy i duńscy; szczególnie członkowie mniejszości 
duńskiej nie są przez nich uważani za „prawdziwych” Duńczyków, ponieważ przecież 
mieszkają w Niemczech i często w domach mówią po niemiecku. A jeśli z 14 „duńskich” 
miejsc osiem czy dziewięć było obsadzonych uczniami z mniejszości duńskiej, to 
w rzeczywistości nie jest to według nich klasa mieszana. Takie oczekiwania i taka 
opinia są jednak bardzo powierzchowne, ponieważ nie uwzględniają historycznej 
wielojęzyczności i mieszania się kultur w regionie albo ignorują je poprzez arogancję 
nowoczesności. Ale na ile nowoczesne jest myślenie, że ludzi można podzielić na 
„prawdziwych” lub „nieprawdziwych” Duńczyków czy Niemców według miejsca 
zamieszkania i paszportu? 

Jedna okoliczność pokazała tę ignorancję w sposób niezwykle wyraźny: Podczas 
wspólnej konferencji grona klasowego została przekazana propozycja, aby na dziesiąty 
jubileusz istnienia klasy europejskiej zaprosić na wieczór autorski autorów ze Szlezwika-
Holsztynu i Danii, których wiersze zostały opublikowane dwa miesiące wcześniej po 
niemiecku, duńsku, fryzyjsku, w dolnoniemieckim i dialekcie południowojutlandzkim. 
Tomik „Stimmenvielfalt” („Różnorodność głosów”) pod redakcją Petera Nicolaisena 
próbuje odtworzyć w wierszach z wszystkich epok wielowiekową wielojęzyczność 
niemiecko-duńskiej przestrzeni kulturowej. Pierwszy komentarz niemieckiej nau-
czycielki w tej sprawie: „Fajny pomysł, ale jaki to ma związek z klasą europejską?”

Ogólnie w gronach nauczycielskich w obydwóch szkołach – niestety jednakże również 
w przypadku zbyt wielu przedstawicieli administracji z obydwóch szkół – brak było 
wrażliwości i świadomości tej specyfiki regionalnej i historycznej. Za bardzo liczyła 
się liczba „właściwych” paszportów, a za mało różne możliwości bycia Niemcem, 
Duńczykiem bądź po części i jednym, i drugim. Niewiele osób chciało też zrozumieć, 
że brak „prawdziwych” Duńczyków wśród uczniów i nauczycieli w tej klasie niekonie-
cznie był odczuwany jako rozstrzygająca o wszystkim wada. Lecz uczniowie czuli, że 
to właśnie w tej klasie mogli nabyć umiejętności i uzyskać wiedzę, której nie dałoby się 
zdobyć w obydwóch regularnych systemach szkolnictwa. Ponieważ już same warunki 
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ramowe w tej klasie (chodzenie do szkoły w dwóch krajach, dwóch systemach, dwóch 
kulturach, zajęcia lekcyjne w trzech językach, praktyka ekonomiczna z odniesieniami 
transgranicznymi) oferowały uczniom nadzwyczajne możliwości, których nie dałoby 
się zrealizować w takiej intensywności i okresie. Na pewno nie w projektach. Szcze-
gólnie w praktyce ekonomicznej odbywanej w zakładach prowadzących działalność 
transgraniczną, walory te były dostrzegane i wyraźnie chwalone. 

Dlaczego jednak zainteresowanie po stronie niemieckiej było nieustannie tak wysokie? 
Młodzi obywatele Niebüll najwyraźniej zauważali dla siebie w klasie europejskiej 
wartość dodaną, ponieważ obiecywali sobie z duńską maturą lepsze szanse zawo-
dowe na północy Europy, ponieważ po sześciu latach w FPS mieli ochotę na coś 
nowego (a mimo to ciągle należeli do swojej starej szkoły), ponieważ mieli nadzieję 
na nowocześniejsze, bardziej techniczne, zajęcia lekcyjne. Być może także dlatego, 
ponieważ dorastali w jednej szkole, która od czasu do czasu czegoś wymaga, stawia 
ich pod presją i że się tam przez to nauczyli, że w takich fazach człowiek rośnie i 
może nabrać wiary w samego siebie. Jednak, przynajmniej jak dotąd, w systemie 
szkolnictwa duńskiego coś takiego wydaje się zdarzać rzadko, przez co gotowość do 
stawania przed nieznanymi wyzwaniami występuje w niewielkim stopniu. 

Początkowo był to więc rzeczywiście projekt nauczycielski (co per se nie musi oznaczać 
nic złego), który jednak w rzeczywistości nie mógł spełnić być może zbyt naiwnych i 
powierzchownych oczekiwań. Szkoda, że następnie jedynie w niewielkim, a zarazem 
powierzchownym, wymiarze występowała możliwość i gotowość do dopasowania 
oczekiwań do rzeczywistości. Nie wystarczyło to do przemianowania klasy na klasę 
międzynarodową lub do wydłużenia okresu przebywania w Tondern i skrócenia 
okresu w Niebüll. Zupełnie w duchu starego (niemieckiego) idealizmu do końca 
podtrzymywana była nadzieja, że rzeczywistość da się dopasować do rzeczywistości 
poprzez manipulowanie takimi czynnikami. 

Odwrotne założenia prawdopodobnie odniosłyby większy sukces. Gdyby zaakcep-
towano to, że w tych uwarunkowaniach i z różnych przyczyn do takiej klasy zgłosi 
się jedynie niewielka liczba duńskich uczniów, kilku z mniejszości i wielu uczniów 
niemieckich i że ci młodzi ludzie ostatecznie mimo tego wiele się nauczą, jak to 
dokumentuje studium, ale przede wszystkim oceny absolwentów niemal unisono, 
to wszystkie problemy i przeszkody, które były zazwyczaj podawane jako powody 
niepowodzenia, byłoby łatwiej wytrzymać, a może nawet udałoby się ich uniknąć. 
Takimi raczej praktycznymi powodami były:  

• uwarunkowana duńskim systemem zespołu szkół ponadpodstawowych większa 
psychologiczna bariera dla uczniów duńskich przy zmianie szkoły
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• domniemana trudniejsza integracja klasy europejskiej ze społecznością szkolną

• konkurencja wewnątrzszkolna w TG w przypadku uczniów zainteresowanych 
językiem niemieckim spowodowana ofertą tak zwanego oddziału Super-Tysk

• brak wsparcia w zakresie transportu z Tondern do Niebüll

• za mało informacji o klasie europejskiej po stronie duńskiej

• szeroko rozpowszechniony w Danii stereotyp, że zajęcia lekcyjne w niemieckich 
gimnazjach są prowadzone raczej autorytarnie i stawia się im duże wymagania 
i że trzeba mówić bardzo dobrze po niemiecku, aby odnieść sukces w klasie 
europejskiej

• coraz silniejsza obecność języka angielskiego w przestrzeni publicznej w Danii 
w czasach nowych mediów przy równoczesnym zanikającym znaczeniu języka 
niemieckiego

• słabsze zajmowanie się i utożsamianie się z własnym regionem w dobie zgloba-
lizowanej opinii publicznej we wszystkich sferach społeczeństwa

 
5. Wniosek – poszukiwanie wartości dodanej

Duch krąży nad Europą. Duch nacjonalizmu. Wydaje się, że obudziły się ponow-
nie wszystkie siły starej Europy i sprzymierzyły się w niecnej nagonce przeciwko 
nowoczesnej Europie, nowy car, francuscy, duńscy, polscy, węgierscy nacjonaliści i 
członkowie niemieckiej Pegidy – i wiele innych splątanych umysłów. 

Jednak wyobraźmy sobie, że udałoby się znaleźć w tych fanatycznych czasach 
rozsądnych młodych ludzi, którzy w swojej szkole nauczyli się nie tylko czegoś o 
algebrze, analizie tekstów lub czynnikach ekologicznych, lecz również nabyli grun-
towne, niezmącone zrozumienie tego, co charakteryzuje europejską kulturę i wartości.

Młodzi ludzie, którzy uświadomili sobie fakt, że w dalekim świecie nie ma wielu 
takich rejonów jak nasz, w którym na tak niewielkiej powierzchni pokojowo miesza 
się ze sobą lub współistnieje tyle różnych języków, kultur i historii, że być może to 
właśnie to stanowi sedno istoty i podstawową wartość nowoczesnej Europy. Tak można 
by sobie to wyobrazić. Wyobraźmy sobie następnie klasę regionalno-transnarodową, 
w której uczyli się właśnie tacy młodzi ludzie. Kiedyś mieliśmy taką klasę. Jednak 
obarczoną taką wadą, zgłosiło się wówczas za mało duńskich uczniów, aby osiągnąć 
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stan idealny. Była to próba syntezy jądrowej, idealistyczny projekt nauczycielski z 
przerośniętymi ambicjami, który rozbił się o własne ambicje i o rzeczywistość. Żaden 
młody człowiek nie przeszedłby na długo do zagranicznej szkoły tylko dlatego, że 
jest to słuszna, europejska sprawa wspierająca porozumienie między narodami.

Porównanie z gimnazjami w Perl i Löcknitz podkreśla, że: Do Löcknitz przyjeżdżają 
młodzi Polacy, ponieważ niemiecka matura obiecuje większy prestiż, a tym samym 
lepsze widoki na karierę, do Perl Luksemburczycy przyjeżdżają, ponieważ tam w 
porównaniu z ich krajem panuje o wiele bardziej liberalna i nowocześniejsza kultura 
szkolna. Mimo to trafiają się jednak i tacy i dla tych niewielu osób i dla niemałej liczby 
obywateli Niebüll likwidacja tej klasy stanowi dużą stratę możliwości rozwojowych. 
Jeszcze raz trzeba podkreślić, że niemalże wszyscy byli uczniowie klasy europejskiej 
stwierdzili na koniec, że nauczyli się o wiele więcej wartościowych rzeczy, niż myśleli 
na początku. 

Jak zatem stworzyć zauważalną wartość dodatkową dla młodzieży duńskiej? Może 
moglibyśmy się tego nauczyć od szkół w Löcknitz i Perl. Być może powinniśmy, 
aby podtrzymać potencjał ochoty na interkulturową przygodę wśród młodzieży 
w Niebüll, ale równocześnie zachęcić także uczniów duńskich w Tondern, do 
założenia wspólnej klasy, która będzie oferować zalety starej klasy europejskiej, nie 
dziedzicząc jednocześnie jej wad strukturalnych. W takiej klasie wielojęzyczność na 
podwyższonym poziomie, mieszane programy nauczania, mieszane grono klasowe, 
transnarodowe praktyki w zakładach i instytucjach, projekty z klasami FPS i być 
może wymiana ze szkołą w Polsce, Francji lub w Szwecji wpisana na stałe w program 
mogłyby stanowić pewną wartość dodaną względem innych profili w TG. Odpadłaby 
duża część dodatkowego nakładu administracyjnego, ale mimo to na koniec zostaliby 
maturzyści, którzy na własnym ciele i własnym rozumem doświadczyli i nauczyli się, 
że wolność, sprawiedliwość i dobrobyt da się trwale utrzymać, jeśli jest się gotowym 
i potrafi się wytrzymać różnice i pokojowo zajmować się innymi kulturami. To, że 
ta pierwotna zasada europejska aktualnie przeobraża się z dobrej praktyki w szarą 
teorię, tym bardziej powoduje, że transnarodowa współpraca w dziedzinie edukacji 
staje się palącą potrzebą. 

W 2017 roku kooperacja między obiema szkołami ma być kontynuowana w formie 
projektów dydaktycznych. W tym celu obydwie szkoły wybrały po jednej klasie z 11. 
roku nauczania, w której niektórzy nauczyciele z duńskimi kolegami z tego samego 
przedmiotu mają zrealizować wspólny projekt. Językiem roboczym ma być angielski 
i mają być organizowane wspólne wycieczki, a nawet wspólny wyjazd studyjny. W 
ten sposób zamyka się krąg, który zaczął się skromnie przed 25 laty. W takiej formie 
współpracy z reguły kontakty między uczniami z obydwóch krajów mogą być tylko 
powierzchowne i tymczasowe i rzadko prowadzą do tego, by rodzice mogli rozpoznać 
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po ubiorze, czy ich dzieci zostały zaproszone na przyjęcie w Danii czy też w Niemczech. 
Ale ze skromnych początków już kiedyś rozwinęło się coś większego i tym razem w 
przeciwieństwie do tamtych czasów można sięgnąć po doświadczenia z tej pierwszej 
próby i być może uda się osiągnąć większy mieszany sukces niż za pierwszą próbą. 

 
Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arkadiusz Dziura  
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Anhang: 
Notenskala Europaklasse
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Stundentafel Europaklasse

1 Die dänischen Schüler belegen Deutsch als Fremdsprache auf B-Niveau und können es im dritten Jahr als Wahlfach auf 
A-Niveau heben. Für die Erteilung der Allgemeinen Hochschulreife müßte Deutsch auf A-Niveau abgeschlossen werden, 
alternativ das Deutsche Sprachdiplom.

 Die deutschen Schüler müssen Dänisch auf A-Niveau belegen wie bisher und erhalten das dänische Abitur und das deutsche.
2 Mathematik wird mindestens auf dem B-Niveau unterrichtet. Das entspricht den Anforderungen von insgesamt 11 

Wochenstunden verteilt über 3 Schuljahre (vgl. Deutsches Gymnasium Apenrade)
3 Musik, Kunst oder Medien wird im ersten Jahr als Wahlpflichtfach belegt und in Kursen zusammen mit Schülern 

aus anderen Klassen des TonderGym unterrichtet.
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i 1g foregår al undervisning i Tønder og eleverne følger ferieplanen i Tønder 

In der 11/10. Klasse findet der Unterricht in Tondern statt. Die Ferienregelung richtet 
sich nach den dänischen Schulferien.

i 3g foregår al undervisning i Tønder og eleverne følger ferieplanen i Tønder 

In der 13/12. Klasse findet der Unterricht in Tondern statt. Die Ferienregelung richtet 
sich nach den dänischen Schulferien.

3 Gesamtstundenzahl: Die Stundenzahl erfüllt die geforderten mindestens  97 Wochenstunden  à 45 Minuten 
der Profiloberstufe.
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Tomasz Lis  

„Terra Transoderana: polsko-niemieckie  
koncepcje dydaktyczne“ – region  
przygraniczny jako przedmiot nauczania1

 
1. Wprowadzenie

Projekt sieciowy „Terra Transoderana: polsko-niemieckie koncepcje dydaktyczne“ 
(niem. Terra Transoderana: Deutsch-Polnische Unterrichtsentwicklung) odbywał 
się od początku kwietnia 2010 do końca sierpnia 2012 roku i został zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Wspierające Zamek Trebnitz Centrum  Edukacji i Spotkań 
[Förderverein Schloß Trebnitz Bildungs und Begegnungszentrum e.V.] we współpracy 
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem w Hamburgu 
oraz przy wsparciu Euroregionu Pro Europa Viadrina, Urzędu ds. Młodzieży Kraju 
Związkowego Brandenburgii [Landesjugendamt des Landes Brandenburg] oraz 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Uczestniczyło w nim 30 nauczycielek 
i nauczycieli z Polski i Niemiec, którzy w dwunarodowych zespołach opracowywali 
transgraniczne jednostki lekcyjne o tematyce regionalnej. W ramach dwóch konferencji 
odbyli oni kurs z zakresu dydaktyki kontaktu, spotkania i dydaktyki wycieczkowej 
oraz otrzymali merytoryczne i ukierunkowane na zachodzące procesy wsparcie ze 
strony zaproszonych referentów, dydaktyków i multiplikatorów, towarzyszących im za 
pośrednictwem online coachingu. Za punkty odniesienia posłużyły tutaj sąsiedzkie 
regiony polsko-niemieckiego pogranicza – województwo lubuskie, powiat gorzowski 
oraz powiat Märkisch-Oderland. W ramach Europy Regionów, jako Euroregion Pro 
Europa Viadrina, zrastają się one coraz bardziej się ze sobą, pod kątem politycznym, 
kulturalnym oraz gospodarczym i mogą poszczycić się długą wspólną tradycją. 
Wszystkie zaplanowane jednostki lekcyjne wypróbowano w formie ośmiu polsko-
niemieckich spotkań młodzieży, w których brało udział ok. 130 uczennic i uuczniów 
mieszkających po obu stronach Odry2

1 Der vorliegende Text ist ein leicht veränderter Nachdruck des schon veröffentlichen Beitrages (vgl. Lis 2013, 118-130).
2 Der verkürzte Projektbericht ist in der Broschüre der Euroregion Pro Europa Viadrina zu finden (vgl. Euroregion Pro 

Europa Viadrina 2015). URL: http://www.euroregion-viadrina.de/wp-content/uploads/dokumente/SPF-NWP_Best-
Practice-Broschuere%202009-2015.pdf [Stand 8.09.2016]. Das Projekt wurde auch in Lis 2014, 297-300 vorgestellt.
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2. Podstawy koncepcyjne

Myślą przewodnią tego projektu było dydaktyczne włączenie tematyki związanej z 
polsko-niemieckim regionem przygranicznym z perspektywy różnych przedmiotów 
szkolnych. W ten sposób liczono na pewnego rodzaju ponowne odkrycie Euroregionu 
Pro Europa Viadrina, który w oczach nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów 
mógłby być postrzegany jako przestrzeń międzykulturowa oraz równocześnie jako 
atrakcyjne miejsce europejskiego zrastania się z perspektywami na przyszłość. Faza 
szkoleniowa projektu ukierunkowana była przede wszystkim na wymianę doświadczeń, 
która mogła odbywać się w ramach wspólnej pracy nad transgranicznymi jednostkami 
lekcyjnymi nauczycieli z Polski i Niemiec oraz na rozwijaniu trwałej sieci kontaktów 
dla nauczycieli, uczniów i multiplikatorów, którzy mogliby współpracować w ramach 
szkolnej i pozaszkolnej wymiany uczniów. Metodycznie chodziło o powiązanie ele-
mentów szkolenia teoretycznego z elementami wypracowanymi podczas praktycznych 
prób opracowanych jednostek lekcyjnych. Koncepcyjnie powoływano się przy tym 
na pojęcie dydaktyki kontaktu3.

Jednostki lekcyjne, w oparciu o konkretne przedmioty szkolne, umożliwiły uczennicom 
i uczniom dostęp do tematów regionalnych i zainicjowały kontakt z przygotowanymi 
pod kątem dydaktycznym, skupiającymi się na regionie przedmiotami zajęć, co udało 
się osiągnąć poprzez włączenie wybranych miejsc wycieczek. Wykorzystanie tych 
miejsc jako nośników informacji i równocześnie pozaszkolnego medium nauczania 
– w ramach pojedynczych jednostek lekcyjnych - zintensyfikowało proces uczenia 
się. W ten sposób można było zatem przekazać omawiane treści także za pomocą 
źródeł pozatekstowych. Tym samym uczennice i uczniowie zost ali zmotywowani 
do aktywizacji wszystkich zmysłów podczas zajęć przedmiotowych, co odpowiada 
zasadom nauczania wielozmysłowego. Jednostki lekcyjne zostały rozwinięte według 
klasycznej metody projektowej. Poprzez odpowiednio sformułowane zadania uczen-
nice i uczniowie uczyli się działając, w akcji. Swoją pracę planowali samodzielnie w 
polsko-niemieckich grupach, a wytyczone cele osiągali krok po kroku, aby pod koniec 
jednostki lekcyjnej móc przedstawić swój produkt końcowy.

3 Der Begriff Kontaktdidaktik wurde von Badstübner-Kizik (vgl. dazu z.B. Badstübner-Kizik 2006, 425,-456; 2007, 
708-716; 2010, 99-102; 2012, 19-31; 2013, 469-480) in die Fachliteratur eingeführt. Vgl. auch Lis 2012, 84-85.

4 Ausführlicher zur Kontaktdidaktik im Kontext der deutsch-polnischen Grenzregion schreibt Badstübner-Kizik 2012, 
19-31. Die Problematik der Exkursionsdidaktik in Bezug auf Grenzräume wird bei Busch 2012, 60-68 erläutert. 

Als Kontakt ist […] zunächst jede Art einer Begegnung zwischen den Lernenden und den 
(sprachlichen und landeskundlichen) Inhalten sowie Formen der ablaufenden Lernprozesse zu 
verstehen, Didaktik meint dann das komplexe Feld der adressatengerechten Auswahl, Anordnung, 
Aufbereitung, Vermittlung und Begleitung dieser Begegnungen. (Badstübner-Kizik 2010, 100) 
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3. Przebieg projektu

Faza planowania zawierała szereg spotkań przygotowawczych, podczas których 
opracowywano koncepcję polsko-niemieckiego szkolenia dla nauczycielek i nau-
czycieli. Zespół prowadzących sporządził dodatkowo nie tylko wnioski dotyczące 
finansowania projektu i złożył je w odpowiednich instytucjach wspierających, lecz w 
pierwszej kolejności dyskutował nad przebiegiem projektu, uwzględniając jego fazy 
zorientowane na teorię i praktykę oraz przede wszystkim na obie grupy docelowe 
– nauczycieli i uczniów. Odpowiednio sporządzono wstępny plan projektu, które-
go realizacja była przewidziana na dwa lata. Nawiązano kontakty z potencjalnymi 
uczestnikami projektu,

zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie, równocześnie prowadząc intensywną 
kampanię reklamową. Informacje o projekcie można było znaleźć w Internecie m.in. 
na witrynie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na serwerze edukacyjnym 
Berlin-Brandenburgia i na JOE-List. Rozpowszechniono zaproszenia oraz ulotki 
w wersji polskiej i niemieckiej. Osobiście o udział w projekcie zapytano ponad 
setkę nauczycielek i nauczycieli pracujących w Euroregionie Pro Europa Viadrina. 
Celem przygotowania materiałów roboczych na pierwszą konferencję szkoleniową 
zespółprowadzących i zaproszeni do współpracy dydaktycy przeprowadzili obszerną 
pracę związaną z wyszukiwaniem informacji. Do danych tematów regionalnych 
dołączono listy z wybraną literaturą przedmiotu, źródła na CD, DVD i wideo, które 
mogły być użyte przy opracowywaniu przyszłych jednostek lekcyjnych. Ponieważ 
jednostki lekcyjne miały też obejmować pracę w przestrzeni pozaszkolnej w polsko-
niemieckim regionie przygranicznym, powstał spis miejsc wycieczkowych w Eu-
roregionie Pro Europa Viadrina (miejsc ciekawych pod względem historycznym, 
politycznym, kulturalnym, nauk przyrodniczym i ekologicznym). 

5 Szerzej na temat dydaktyki kontaktu w kontekście polsko-niemieckiego regionu przygranicznego pisze Badstübner-
Kizik 2012. Problematyka dydaktyki wycieczkowej w odniesieniu do terenów przygranicznych objaśnia Busch 2012.

6 Informacja ta znajdowała się na następujących witrynach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: http://www. 
dpjw.org/ (w wersji niemieckiej) i http://www.pnwm.org/ (w wersji polskiej). Ulotkę po polsku można jeszcze znaleźć 
w Internecie pod: http://www.dpjw.org/files/1284132038_ulotka_terra_transoderana.pdf [stan z dnia: 21.10.2013 
r.]. Strona internetowa z informacją o projekcie w języku niemieckim niestety nie jest już dostępna.

7 Über JOE-List (http://joe-list.de/) wurden Informationen über die Abschlussveranstaltung verbreitet (die anfangs 
für April 2011 geplant wurde). Die Information wurde über den JOE-List-Verteiler als E-Mail verschickt.

8 Serwer edukacyjny Berlin-Brandenburg (http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/) jest portalem interne-
towym Instytutu ds. Szkół i Mediów w Berlinie i Brandenburgii [Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-
-Brandenburg], na zlecenie Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki w Berlinie [Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Wissenschaft in Berlin] oraz Ministerstwa ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju 
Związkowego Brandenburgii [Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Land Brandenburg], służącym 
jako platforma informacyjna, komunikacyjna i kooperacyjna dla instytucji szkolnych i pozaszkolnych w Ber-
linie i w Kraju Związkowym Brandenburgia. Strona internetowa z informacją o projekcie niestety nie jest już 
dostępna.
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Na październik 2010 roku zaplanowano przeprowadzenie pierwszej konferencji 
szkoleniowej. Druga konferencja odbyła się w lutym 2011 roku. Pierwsza konferen-
cja szkoleniowa miała charakter spotkania inauguracyjnego. Biorący w niej udział 
nauczyciele otrzymali możliwość bliższego poznania się i wymiany doświadczeń 
zdobytych podczas codziennej pracy w szkołach przy polsko-niemieckiej granicy. 
Dopiero wtedy jasny stał się obraz całej idei projektu i następujących po sobie faz. 
Nauczyciele utworzyli dodatkowo dwunarodowe zespoły robocze i zdecydowali się na 
konkretne tematy swoich jednostek lekcyjnych, nad którymi intensywnie pracowali 
aż do drugiej konferencji szkoleniowej. Mogli przy tym korzystać z wcześniej otrzy-
manych materiałów oraz sięgać do zasobów specjalnie w tym celu przygotowanych 
bibliotek konferencyjnych. Wspierali ich przy tym – także w przerwie między obiema 
konferencjami w ramach online coachingu – specjaliści-referenci oraz dydaktycy. 
Oprócz krótkich rozmów z ekspertami zaproszonymi na konferencje szkoleniowe 
poświęconych każdej poszczególnej jednostce lekcyjnej, specjaliści-referenci prowadzili 
warsztaty metodyczne. Z merytorycznego punktu widzenia warsztaty te obejmowały 
podstawy dydaktyki kontaktu, spotkania i dydaktyki wycieczkowej ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii komunikacji międzykulturowej przy przygotowywaniu, 
przeprowadzaniu i podsumowaniu polsko-niemieckich spotkań młodzieży.

Przygotowane jednostki lekcyjne odnosiły się do wybranych treści konkretnych 
zakresów przedmiotów szkolnych: 

a) edukacja historyczna

• Jedna z jednost ek lekcyjnych poświęcona była historii zakonu templariuszy w 
średniowiecznej

• Marchii Brandenburskiej i jego nadal żywym historycznym obrazom w dzi-

9 O pierwszej konferencji szkoleniowej pisano w Talarczyk 2011. 
10 Jeszcze przed imprezą inauguracyjną uczestnikom projektu przesłano za pośrednictwem poczty elektronicznej 

wystarczająco dużo informacji poświęconych idei projektu i dotyczących wst ępnego programu. Podczas pierwszej 
konferencji szkoleniowej uczestnicy otrzymali ponadto szczegółowy wgląd w poszczególne fazy projektu.

11 Biblioteka konferencyjna, założona na pierwszą konferencję szkoleniową, składała się z wybranych pozycji litera-
tury specjalistycznej dotyczącej metodycznego i dydaktycznego opracowania tematów, które mogły być traktowane 
jako treści transgranicznej jednostki lekcyjnej z polsko-niemieckiej perspektywy (np. dzieła literackie o Marchii 
Brandenburskiej Theodora Fontane, problematyka wysiedleń w kontekście granicy polsko-niemieckiej powstałej w 
1945 r., itd.). Biblioteka konferencyjna dla drugiej konferencji szkoleniowej zawierała literaturę specjalistyczną oraz 
źródła na CD, DVD i wideo dotyczące konkretnych tematów planowanych jednostek lekcyjnych, które mogły być 
używane jako materiały do nauki i media.

12 Tezy danych warsztatów zostały opisane w artykułach w publikacji projektowej (dydaktyka kontaktu - tak: Badst 
übner-Kizik 2012, dydaktyka spotkania - tak: Stork/Adamczak-Krysztofowicz 2012, dydaktyka wycieczkowa - tak: 
Busch 2012, komunikacja międzykulturowa w programach wymiany dla uczennic i ucznió - tak: Hiller 2012).
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siejszym polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Uczennice i uczniowie 
niemieckiej szkoły średniej (I i II stopnia) biorący udział w tym przedsięwzięciu 
przeprowadzili w pozostałościach po dawnych komturiach Lietzen i Quart-
schen (obecnie Chwarszczany) małe badania terenowe. Już na wstępie, by móc 
przygotować rozmowy z ekspertkami i ekspertami, przeprowadzić je na miejscu 
oraz podsumować, otrzymali wskazówki metodologiczne dotyczące pracy do-
kumentacyjnej w zakresie

• przeprowadzania wywiadów, notowania i fotografowania. Dodatkowo, po wp-
rowadzeniu ich w tematykę technik gromadzenia danych, sporządzili ankietę 
dotyczącą historycznego obrazu rycerzy zakonnych, przeprowadzili ją w regionie 
i poddali ewaluacji. Wyniki ich badań zostały przedstawione pod koniec projek-
tu w formie kolaży, prezentacji i sprawozdań (więcej na ten temat w: Gąsecki/
Lapshin 2012).

• W innej jednostce lekcyjnej, zaprojektowanej dla uczennic i uczniów szkół 
podstawowych, tematem i punktem wyjściowym do refleksji nad motywami i 
znaczeniem podróżowania w przeszłości oraz w teraźniejszości stała się Pruska 
Kolej Wschodnia [Preußische Ostbahn]. W ramach jednodniowej wycieczki 
uczestnicy odbyli podróż pociągiem na odcinku Berlin/Lichtenberg – Gorzów 
– Trebnitz. Po drodze zatrzymywali się na dworcach byłej Pruskiej Kolei Wschod-
niej, zwiedzali je i fotografowali. Dodatkowo przeprowadzali krótkie rozmowy 
z innymi pasażerami, od których otrzymywali informacje dotyczące ich osobis-
tych motywów podróżowania i historii wybranych budynków dworcowych. Na 
podstawie zebranych materiałów wykonali kolaże, które następnie posłużyły im 
do zrekonstruowania przebiegu tras Pruskiej Kolei Wschodniej w dzisiejszym 
polsko-niemieckim regionie przygranicznym, do porównania obecnego stanu 
poszczególnych dworców z ich

• wcześniejszą funkcją oraz do opracowania własnych pomysłów na ich zagospo-
darowanie w przyszłości (więcej na ten temat w: Busch et al. 2012).

• xKolejna jednost ka lekcyjna skierowana do uczennic i uczniów szkół podst 
awowych była poświęcona lokomotywom parowym i ich obecności w przeszłościi 
teraźniejszości. Pierwsza faza tej jednostki lekcyjnej skupiała się na sekwencjach 
zadań oznaczanych jako stacje. Na każdej stacji uczestnicy pracujący w polsko-
niemieckich tandemach musieli rozwiązać konkretne zadanie. Jednak główny 
temat tych zajęć – lokomotywa parowa – omawiany był z perspektywy różnych 
przedmiotów szkolnych (geografii, matematyki, historii, fizyki, sztuki i literatury). 
Dzięki interdyscyplinarnemu spojrzeniu na to zagadnie oraz interdyscyplinarnym 
działaniom uczennice i uczniowie nabyli obszerną
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• wiedzę na temat historii lokomotyw parowych, którą uzupełniono podczastematy-
cznej wizyty w muzeum. W drugiej fazie jednostki lekcyjnej uczennice i uczniowie 
wzięli udział w paradzie lokomotyw parowych. Taki metodyczny sposób podejścia 
do tematu umożliwił młodzieży poznanie obiektu zajęć – lokomotywy parowej 
– najpierw na podstawie opracowanych pod kątem dydaktycznym materiałów tek-
stowych, zdjęciowych i dźwiękowych, w ramach wizyty w muzeum,  a następnie 
podczas parady lokomotyw parowych. Młodzież mogła zobaczyć je z bliska 
i dokonać indywidualnej refleksji (więcej na ten temat w: Dziubek et al. 2012). 

b) edukacja literacka

• W tym obszarze powst ała jednost ka lekcyjna, w której poruszono doświadczenia 
związane z dyktaturami w Niemczech i w Polsce w dziełach literackich „Strach i 
nędza III Rzeszy“ Bertolta Brechta oraz „Strip-tease“ Sławomira Mrożka. Biorące 
udział w tym przedsięwzięciu uczennice i uczniowie szkół średnich mieli okazję 
przeanalizować i ocenić opisywane w literaturze sposoby zachowania i działania 
w warunkach despotyzmu. Za pomocą środków teatralno-pedagogicznych 
opracowali najważniejsze cechy charakterystyczne teatru epickiego oraz teatru 
absurdu, w oparciu o które rozwinęli własne sceniczne formy wyrazu (więcej na 
ten temat w: Blessing/Busch 2012).

 
c) edukacja językowa

• Zaplanowana jednost ka lekcyjna obejmowała naukę angielskiego, która w 
polsko-niemieckiej grupie uczennic i uczniów szkół średnich może być przepro-
wadzona na zajęciach z języka angielskiego na poziomie językowym A2/B1. W 
ramach niniejszej jednostki lekcyjnej młodzież miała okazję do porozmawiania 
o swoich zamiłowaniach muzycznych (a przy tym poszerzania słownictwa z 
tego zakresu tematycznego i przećwiczenia odpowiednich strategii rozmowy), 
co znowuż stanowiło dobry punkt wyjścia do refleksji nad znaczeniem muzyki 
dla młodzieży po obu stronach Odry. Z tematycznego punktu widzenia lekcja 
ta skupiała się na organizowanym co roku i postrzeganym jako międzynarodowy 
akcent nowoczesnej kultury młodzieżowej na granicy polsko-niemieckiej festiwalu 
Przystanek Woodstock. Biorąc szczególnie pod uwagę Przystanek Woodstock 

13 Komturia była nieruchomością gruntową templariuszy składającą się z budynków mieszkalnych, gospodarczych i 
modlitewnych.

14 Uczennice i uczniowie odwiedzili wystawę „Volldampf voraus! Mit Dampf und Energie von England nachBerlin” 
[Całą parą naprzód! Z parą i energią z Anglii do Berlina] w Niemieckim Muzeum Techniki [Deutschestech-
nikmuseum] w Berlinie i Muzeum Lokomotyw wraz ze starą parowozownią w Wolsztynie.

15 Parada lokomotyw odbywa się regularnie co roku (na początku maja) w polskim miasteczku Wolsztyn.
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z 1969 roku uczennice i uczniowie śledzili drogę rozwoju niniejszego festiwalu. 
Młodzież dokonała tego w formie obszernych prac poszukiwawczych oraz w 
drodze samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia

• wywiadu z jednym ze współorganizatorów dzisiejszego Przystanek Woodstock. 
Nas tępnie młodzież w języku angielskim w małych dwunarodowych grupach 
napisała krótkie artykuły prasowe obejmujące wszystkie omawiane podczas jed-
nostki lekcyjnej treści. Przyst anek Woodst ock był przy tym traktowany jako 
wspólna polsko-niemiecka impreza będąca ważnym przyczynkiem prowadzącym 
do przełamywania granic (więcej na ten temat w: Antoniewicz-Gawron/Jana-
chowska-Budych 2012).

 
d) edukacja zawodowa

• Głównym tematem jednostki lekcyjnej dla uczennic, uczniów i praktykantów 
branży gastronomicznej stała się specyfika przygranicznego rynku pracy w 
branży gastronomicznej. Uczestnicy tych zajęć mieli za zadanie przeanalizować 
przypadek restauracji przy granicy polsko-niemieckiej borykającej się z trudną 
sytuacją finansową. Młodzież poszukiwała informacji na temat europejskich 
programów edukacyjnych, strukturalnych i programów wsparcia, by móc na ich 
podstawie rozwinąć odpowiednie strategie działań pomocnych w rozwiązaniu 
przedmiotowego przypadku, by nast ępnie zaprezentować je szerszej publiczności. 
Ponadto uczennice i uczniowie dokonali refleksji w kontekście istniejących szan-
sach europejskiego zrastania się regionalnej branży gastronomicznej (więcej na 
ten temat w: Klapper/Strebel 2012). 

• Inna jednostka lekcyjna dla uczennic, uczniów i praktykantów, tym razem z 
branży motoryzacyjnej, poświęcona była lokalnym wyzwaniom i szansom nam 
wspólnym europejskim rynku gospodarczym i rynku pracy w obszarze warsz-
tatów samochodowych. Uczestnicy otrzymali do opracowania dwa konkretne 
przypadki warsztatów samochodowych (polskiego i niemieckiego) znajdujących 
się w regionie przygranicznym. Podczas ich analizy musieli zdecydować, czy 
powinny one ze sobą konkurować czy raczej współpracować, by w ten sposób 
poprawić swoje perspektywy zarobkowe , czy na lokalnym rynku branżowym. W 
oparciu o udostępnione materiały dotyczące europejskich programów wsparcia 
uczennice i uczniowie mieli przygotować odpowiednie strategie działania, które 
zostały następnie skonfrontowane z rzeczywistością podczas odwiedzin w polskim 
i niemieckim warsztacie samochodowym (więcej na ten temat w: Jędrzejewski/
Lewandowska 2012).
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Wszystkie jednostki lekcyjne wypróbowane zostały w okresie od połowy stycznia do 
końca marca 2012 r. w ramach polsko-niemieckich spotkań młodzieży.15 Szerszej 
publiczności zaprezentowano je podczas seminarium podsumowującego pod koniec 
kwietnia 2012 r. Dodatkowo zostały obszernie opisane w publikacji projektowej w 
niemieckiej i polskiej wersji językowej oraz opatrzone dodatkowymi materiałami, by 
można było je przeprowadzić również z innymi grupami zainteresowanych uczniów 
(tak: Busch/Lis/Müller 2012). 4. Refl eksja ze zdobytych doświadczeń

Projekt ten doprowadził do spotkania się nauczycieli pracujących w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym. W pierwszej kolejności mogli oni wymienić się swoimi 
doświadczeniami na temat ich codzienności szkolnej oraz dokonać przy tej okazji 
refleksji nad wyzwaniami systemów szkolnictwa w różnego typu szkołach po obu 
st ronach Odry i z perspektywy różnych przedmiotów szkolnych. W trakcie całego 
projektu intensywnie współpracowali ze sobą nie tylko przy tworzeniu, lecz także 
przy realizacji danych jednostek lekcyjnych, a więc przy przygotowywaniu, prze-
prowadzaniu i podsumowywaniu zorganizowanych spotkań młodzieży. Transfer 
założeń dydaktycznych i pedagogicznychdotyczył zatem zarówno procesu nauczania 
i uczenia się, jak i towarzyszącej im pracy wychowawczej. To przyczyniło się przede 
wszystkim do rozbudowy transgranicznej sieci zrzeszającej nauczycielki i nauczycieli z 
Polski i Niemiec. W niektórych przypadkach, przez udział w projekcie, aktywowano 
już istniejące partnerstwa szkolne oraz skierowano je na nowe tory. Nawiązywano 
również nowe kontakty, które zapoczątkowały powstawanie kolejnych partnerstw 
szkolnych. Wypróbowanie w praktyce opracowanych jednostek lekcyjnych w formie 
niemiecko-polskich spotkań młodzieży zdało egzamin. Wybrane tematy związane 
z polsko-niemieckim regionem przygranicznym zostały podjęte w oparciu o kon-
kretne przedmioty szkolne (np. historię, naukę języka obcego, literaturę, wiedzę o 
społeczeństwie, kształcenie zawodowe, itd.). Uczennice i uczniowie pracowali nad 
powierzonymi im zagadnieniami zarówno w kontekście szkolnym jak i pozaszkolnym 
– nad niektórymi zadaniami przygotowującymi

pochylali się już w szkole w klasach. Właściwymi zadaniami projektowymi zajmowali 
się później przede wszystkim w ośrodku kształcenia oraz w konkretnych miejscach 
związanych z omawianym tematem w regionie, jak np. w muzeum, danym budynku, 
parku, itd. Ponadto mieli dostęp do różnego rodzaju nośników informacji (np. osób, 
przedmiotów, budynków, tekstów itd.), które to w pewnym zakresie tematyzowały 
poszczególne przedmioty zajęć. Różnorodność materiałów naukowych i pomieszczeń 
do nauki miała duży wpływ na wzrost atrakcyjności procesu nauki. Dzięki skupi-
eniu się na tematyce regionalnej, jednost ki lekcyjne wzbudzały ciekawość także u 
biorących udział w spotkaniach uczennic i uczniów. Obok wiedzy, młodzież nabyła 
również kompetencje społeczne. Obecność uczennic i uczniów z kraju sąsiada była 
z jednej strony wyzwaniem językowym, z drugiej zaś komunikacyjnym czynnikiem 
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przyciągającym, który wspierał rozwój kompetencji międzykulturowych. Uczennice 
i uczniowie nauczyli się, jak można efektywnie pracować w dwunarodowym zespole. 
Dodatkowo ćwiczyli, szczególnie ważne podczas procesu uczenia się umiejętności 
przetwarzania informacji (np. ich wyszukiwanie, wybór, prezentowanie, ocena, itd.).

Wszystkie z powyższym związane wywody, refleksje i zalecenia zostały opisane 
w publikacjiprojektowej. Wskazówki do nich zostały wysłane nauczycielkom i nau-
czycielom za pośrednictwem Urzędu ds. Administracji Szkolnej, Kultury i Sportu 
[Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt] powiatu Märkisch-Oderland. Materiały 
informacyjne przesłano także do kuratoriom we Frankfurcie nad Odrą oraz do Gor-
zowa Wielkopolskiego. Ministerst wo Edukacji Kraju Związkowego Brandenburgii 
również zwróciło uwagę w odpowiednich gremiach na niniejszy projekt.

 
5. Wnioski i perspektywy

Prawie rok po zakończeniu projektu można stwierdzić, że spełnił on swoją funkcję 
jaką była okazja do transgranicznego spotkania, wymiany fachowej oraz metodyczno-
dydaktycznej współpracy. Idea zorganizowania polsko-niemieckiego szkolenia dla 
nauczycielek i nauczycieli z regionu przygranicznego spotkała się z względnie szerokim 
zainteresowaniem grupy docelowej. Zaangażowanie można było zaobserwować po 
obu stronach – zarówno u nauczycieli jak i u uczniów, co też potwierdziło tezę, że 
włącze nie tematów regionalnych w oparciu o konkretne przedmioty szkolne wcale 
nie było złym pomysłem. W międzyczasie uczestniczące w projekcie nauczycielki 
i nauczyciele potwierdzili, że nadal pozostają w kontakcie, by również w przyszłości 
móc realizowaćdalsze transgraniczne projekty ze swoimi uczennicami i uczniami. 

W trakcie wdrażania projektu udało się wykazać, że polsko-niemiecki region przy-
graniczny, jako obszar edukacji, kryje w sobie interesujące obiekty, które mogą st ać 
się tematem zajęć lekcyjnych. Omawianie przedmiotowych zagadnień otworzyło 
przed zaangażowanymi uczennicami i uczniami nowe szanse edukacyjne. Udało 
im się ponownie odkryć okolicę, którą wcześniej już dobrze znali jako przestrzeń 
codziennego życia, uświadamiając sobie przy okazji jej dziedzictwo historyczne, 
bogactwo kulturowe i potencjał gospodarczy. Miało to pozytywny wpływ na wi-
zerunek Euroregionu Pro Europa Viadrina, który – mimo krytycznych komentarzy 
dotyczących jego rzekomo złego położenia – w oczach uczennic i uczniów stał się 
regionem kreatywnych wyzwań i dalekosiężnych perspektyw.  
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Uczyć się bez granic?  
Portrety szkół transnarodowych w europejskich 
regionach przygranicznych

 
W ramach konferencji „Tworzenie sieci szkół bez granic” – rozwijanie i kształtowanie 
transnarodowych krajobrazów edukacyjnych w europejskich regionach przygranicznych, 
która odbyła się w lutym 2016 roku, doszło do wymiany doświadczeń między nauczycielami 
szkół i aktorami pozaszkolnej pracy edukacyjnej z różnych regionów przygranicznych w 
zakresie możliwości i trudności związanych z transnarodową pracą edukacyjną.

Przedstawione poniżej portrety szkół umożliwiają wgląd w formaty i doświadczenia edukacji 
transgranicznej w Europie. Przedstawiono w nich zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne 
modele szkół1 dwunarodowych. W tekstach ujęto spojrzenie na szanse i wyzwania in-
nowacyjnej pracy transnarodowej w szkole w regionach przygranicznych. Poszczególne 
portrety szkół uzupełniono o wywiady z dyrektorami szkół lub zaangażowanymi nauczy-
cielami. Sportretowane zostały: Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken [pol. 
Niemiecko-Francuskie Gimnazjum w Saarbrücken], Europaschule Deutsch-Polnisches 
Gymnasium Löcknitz [pol. Szkoła Europejska Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Löck-
nitz], Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl [pol. Niemiecko-Luksemburskie 
Liceum Schengen w Perl] i niemiecko-duńska klasa europejska we Friedrich-Paulsen-Schule 
Niebüll [pol. Szkoła im. Friedricha Paulsena w Niebüll]. 

1 Portrety szkół zostały stworzone we współpracy z poszczególnymi szkołami w oparciu o teksty zamieszczone 
na ich stronach internetowych
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Gimnazjum Niemiecko-Francuskie  
w Saarbrücken

 
 
 
 
 

Gimnazjum Niemiecko-Francuskie (DFG) zostało otwarte 25 września 1961 roku. 
Tym samym był to pierwszy model dwunarodowego gimnazjum stworzonego na 
podstawie celów edukacyjnych uznawanych w obydwóch krajach. Ta szkoła miała stać 
się symbolem ciągle jeszcze rozwijającego się porozumienia niemiecko-francuskiego. 
Początkowo jednak stanowiła zaledwie kooperację szkół średnich, szkoły niemieckiej i 
francuskiej. W tej fazie rozpoczęto rozwój wspólnych zharmonizowanych programów 
nauczania. Wynikiem tej mozolnej pracy były „Porozumienie o ustanowieniu gimnaz-
jów niemiecko-francuskich i stworzeniu matury niemiecko-francuskiej” oraz „Warunki 
uznawania świadectwa maturalnego z 10 lutego 1972 r.”. W czerwcu 1972 roku pierwsi 
uczniowie zdali wspólną maturę. Mówiono wówczas o przypadku modelowym dla 
europejskiej polityki integracyjnej w dziedzinie szkolnictwa i zgodnie z tym wzorcem 
w roku 1972 powstały jeszcze szkoła partnerska we Fryburgu Bryzgowijskim i kolejna 
w 1982 roku w Buc pod Wersalem. Od 1977 roku jest prawnie uregulowane, że DFG 
w Saarbrücken jest szkołą państwową Kraju Saary. Podmiotem prowadzącym jest od 
1992 roku Związek Regionalny Saarbrücken.

Niemiecko-Francuskie Gimnazjum Saarbrücken jest dwunarodową szkołą spotkań, 
liczącą ponad 1000 uczniów i zatrudniającą zespół pedagogiczny liczący ponad 100 
dorosłych osób, w której wspólnie uczą się i pracują uczniowie i nauczyciele władający 
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obydwoma językami ojczystymi. Spotykają się przy tym także dwa systemy szkolnictwa 
i koncepcje zajęć dydaktycznych, które nawzajem się wzbogacają i tworzą trzecią drogę.

Uczennice i uczniowie z regionu Saar-Lor-Lux mają być przygotowani do Europy, 
codziennie ucząc się i pracując w grupach dwunarodowych, wychowując się do 
dwujęzyczności, nabywając kompetencje interkulturowe i przygotowując się do 
działania na dwujęzycznym rynku pracy w regionie.

Odbywa się to poprzez:

• zintensyfikowane zajęcia lekcyjne w języku partnera w pierwszym roku i nau-
czycielskie tandemy niemiecko-francuskie w drugim i trzecim roku,

• bilingwalne zajęcia z przedmiotów przyrodniczych lub społecznych w języku 
partnera z pomocą nauczycieli będącymi rodzimymi użytkownikami tego 
języka,

• wczesne wprowadzenie zajęć z języka angielskiego w drugim roku,

• nauczanie kolejnych języków europejskich: hiszpańskiego i włoskiego,

• zintegrowane dwunarodowe grupy uczniów od początku, aż po całkowicie 
zintegrowane klasy niemiecko-francuskie od czwartego roku nauczania,

• ściśle dostosowane oferty dla dzieci bez znajomości języka partnera, dla 
dwukulturowych uczniów (dzieci z rodzin niemiecko-francuskich) i dzieci z 
dobrymi ustnymi kompetencjami w języku partnera (np. dzieci z bilingwal-
nych szkół podstawowych),

• kooperację z agencjami pośrednictwa pracy w Kraju Saary i w Lotaryngii,

• prezentację ofert studiów dwunarodowych w ramach orientacji zawodowej,

• programy wymiany i projekty COMENIUS,

• dwunarodowe świadectwo ukończenia, dające nieograniczony dostęp do stu-
diów w obydwóch krajach: Maturę Niemiecko-Francuską. Całkowicie zinte-
growane lekcje w szkole średniej drugiego stopnia (kl. 11-13 – Sekundarstufe 
II) prowadzą do tego, że nasi abiturienci są pod względem językowym w stanie 
studiować każdy kierunek w języku partnera.
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Szkoła średnia pierwszego stopnia (Sekundarstufe I)  
 
Faza orientacji (klasa 5)

Programy nauczania w tej klasie są jeszcze zgodne z programami w pozostałych 
gimnazjach w Kraju Saary. Pierwszym językiem obcym jest język francuski i jest on 
nauczany szczególnie intensywnie, bo osiem godzin tygodniowo. Przedmiot Sztuki 
plastyczne jest od początku nauczany w języku francuskim przez osobę władającą 
nim jako językiem ojczystym.

Aby jak najlepiej wprowadzić dzieci w nowy system szkolnictwa, przeprowadza-
my z nimi dwa projekty: pobyt w ośrodku pedagogiki przeżycia na początku roku 
szkolnego i kilkudniowe szkolenie z technik pracy i metodyki pracy w pierwszym 
półroczu. Ponadto w 5 klasie jest przeprowadzany program wzmacniający wiarę we 
własne siły (Lions-Quest).#

Klasy 6-9

Wszyscy uczniowie w 6 klasie zaczynają naukę angielskiego jako drugiego języka 
obcego. W 8 klasie wybierają jako trzeci język obcy łacinę lub hiszpański. Istnieje 
możliwość zrobienia egzaminu państwowego z łaciny.

Przejście do innych gimnazjów w szkole średniej pierwszego stopnia jest możliwe w 
każdej chwili, jeśli występuje zgodność w kolejności języków.

Poprzez wczesną integrację z jednej strony wspierane są równomiernie w obydwóch 
językach kompetencje językowe dwujęzycznych uczniów, a z drugiej strony szczególnie 
wspierane są kompetencje w języku partnera w przypadku uczniów jednojęzycznych.
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Szkoła średnia drugiego stopnia (Sekundarstufe II)  
 
Klasy 10-12 lub Seconde bis Terminale

W szkole średniej drugiego stopnia (Sekundarstufe II) nie ma systemu kursowego, 
lecz trzy działy: dział językowo-filozoficzny L, dział matematyczno-przyrodniczy 
S i dział nauk ekonomicznych ES.

Klasy są całkowicie zintegrowane, a lekcje prowadzą rodzimi użytkownicy języka 
niemieckiego lub francuskiego.

W codziennej pracy w szkole obecne są elementy francuskiego i niemieckiego 
systemu szkolnictwa. Zamiast ocen od 1 do 6 i 15-punktowej skali jest 10 stopni. 
Zamiast na półrocza rok szkolny jest podzielony na trymestry, przez co uczniowie i 
rodzice otrzymują obszerne informacje na temat wyników w krótszych interwałach, 
w postaci trzech świadectw na rok. Wakacje letnie trwają zasadniczo osiem tygodni 
i przypadają na lipiec i sierpień. Własne programy nauczania w DFG uwzględniają 
treści i wytyczne tradycji wychowawczych zarówno w Kraju Saary, jak i we Francji. 
Obowiązkowy dzień szkolny skupia się na poranku, za to dwa razy w miesiącu zajęcia 
szkolne odbywają się w sobotę. W ten sposób dni szkolne w ośmioletnim gimnazjum 
(G8) nie są zbyt długie. Do klasy 7 nie ma żadnych lekcji popołudniowych. Od klasy 
8 w jeden dzień zajęcia odbywają się po południu. Pozostały czas jest dostępny dla 
zajęć fakultatywnych i grup roboczych.
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„Był to czas, w którym udało nam się 
ukształtować szkołę tak, żeby zasługiwała na 
swoje miano .“

Hans Bächle 
Dyrektor Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken  
[pol . Gimnazjum Niemiecko-Francuskie w Saarbrücken]  
 
Wywiad zapisany 19 .02 .2016 roku

NT: To już 20 lat niemiecko-francuskiej kultury szkolnej...

HB: Nawet trochę dłużej. 54 lata. W tym roku będzie 55 lat. A zatem szkoła została 
założona w 1961 roku, czyli dwa lata przed Traktatem Elizejskim. W 2011 roku 
obchodziliśmy pięćdziesiąty jubileusz.

NT: Pięćdziesiąt lat szkoły niemiecko-francuskiej. Co przychodzi Panu do głowy w 
pierwszej kolejności?

HB: Co przychodzi mi do głowy w pierwszej kolejności? Na pewno, gdy sięgam 
pamięcią wstecz, a sprawuję stanowisko dyrektora od dziewięciu lat, to był to czas, 
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w którym udało nam się ukształtować szkołę tak, żeby zasługiwała na swoje miano. 
Ponieważ przez kilka dziesięcioleci Francuzi i Niemcy co prawda przebywali w tej 
szkole pod jednym dachem, ale były to dwa wydziały określane jako „Sections”, czyli 
zupełnie oddzielne wydziały, klasy niemieckie, klasy francuskie i dopiero z czasem 
rozwinęło się to w ten sposób, że w coraz większym stopniu, także na zajęciach 
lekcyjnych, francuscy i niemieccy uczniowie spotykali się ze sobą. W chwili, gdy 
objąłem swoją funkcję, wprowadziłem pełną integrację, to znaczy, że teraz w jednej 
klasie siedzą już dziesięcio- i jedenastoletni młodzi Francuzi i Niemcy. Na początku 
tylko na kilku przedmiotach, a więc na zajęciach z języka obcego, którego się uczą 
od podstaw, na angielskim, WF-ie, muzyce i plastyce, a od klasy ósmej mamy klasy 
niemiecko-francuskie, więc języki są podzielone w sposób równoprawny i teraz możemy 
rzeczywiście mówić o w pełni zintegrowanym gimnazjum niemiecko-francuskim. 
To jest to, co przychodzi mi do głowy w pierwszej kolejności.

NT: To znaczy, że każdy uczeń w Pana szkole potrafi mówić w obu językach?

HB: Każdy uczeń zna oba języki i opuszcza szkołę jako osoba dwujęzyczna, władająca 
językiem niemieckim i francuskim, choć ostatecznie osoby te są nawet trzy- i 
czterojęzyczne, ponieważ uczniowie od początku uczą się również języka angielskie-
go, a od klasy ósmej także języka hiszpańskiego, więc rzeczywiście są wielojęzyczni. 
Naturalnie w języku partnera uzyskują oni poziom C1, przy czym w przypadku języka 
francuskiego nie mówimy już o języku obcym a o języku partnera, dokładnie tak jak 
dla Francuzów w naszej szkole język niemiecki jest językiem partnera.

NT: W naszym polsko-niemieckim regionie przygranicznym bariera językowa stanowi 
dla nas wielki problem, a u Państwa w szkole wydaje się to być dobrze uregulowane. 
Jakie trudności występują poza tym?

HB: Bariera językowa jest początkowo najtrudniejszą barierą do pokonania. Teraz 
w niemiecko-francuskim regionie przygranicznym mamy wiele małżeństw dwuna-
rodowych, więc dwujęzyczność po części występuje w chwili pojawienia się dziecka 
w szkole. Ale naturalnie naszą misją jest sprawić też, żeby dzieci jednojęzyczne stały 
się dwujęzyczne. To jest jedna trudność, związana co prawda z długim procesem 
uczenia się, ale z pewnością nie jest to największa trudność w takim dwunarodowym 
przedsięwzięciu. Inne trudności wynikają przede wszystkim z dużych różnic w obydwu 
kulturach szkolnych. Nawet jeśli Niemcy i Francja od dawna są zaprzyjaźnione i są 
uprzemysłowionymi państwami europejskimi, to w działalności szkół i w systemach 
szkolnictwa występują znaczące różnice. Zaczyna się to od różnic dotyczących okresu 
nauczania w poszczególnych szkołach – pięć lat podstawówki we Francji, cztery lata 
podstawówki w Niemczech lub osiem lat do matury w Niemczech, a tylko siedem 
lat we Francji. Francuzi mają trymestry, my mamy semestry. Inna jest relacja ucznia 
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z nauczycielem, inna koncepcja zajęć lekcyjnych, inny rodzaj mierzenia wyników, i 
to w wymiarze, gdy, jak już mówiłem wcześniej, ma miejsce taka pełna integracja. 
Mamy nie tylko uczniów, którzy akurat stosunkowo szybko przyzwyczajają się do 
tego typu spotkania, lecz mamy także zintegrowane, niemiecko-francuskie grono 
rodziców. Mamy wywiadówki z niemieckimi i francuskimi rodzicami i ich różnymi 
oczekiwaniami wobec szkoły. Mamy w klasach dwunarodowe grono pedagogiczne. 
Praca w tym gronie odbywa się na różne sposoby i z mojego punktu widzenia najtrud-
niejsze zadanie w ostatnich latach polegało na tym, żeby stworzyć tu harmonię. A 
harmonizacja w tym sensie nie oznacza dla mnie tego, że wszyscy będą maszerować 
równym krokiem, lecz to, że każdy będzie mógł odnaleźć się w swojej kulturze. Z 
drugiej strony my jako szkoła zlokalizowana w Niemczech jesteśmy związani nie-
mieckimi uregulowaniami i ustawami. W trakcie długich dyskusji chodziło o to, aby 
znaleźć kompromisy dotyczące tego, jak można żyć z tym mieszanym systemem, a 
równocześnie odnaleźć się w tym wszystkim wraz ze swoją kulturą.

NT: Wspomniał Pan o różnych kulturach. Czy istnieją problemy lub konflikty, które 
nie wynikają z systemów szkolnictwa i struktur administracyjnych w danym kraju, 
lecz z narodowych stereotypów i rasizmu?

HB: Nie. Na to pytanie mogę jednoznacznie odpowiedzieć: „Nie”. To oczywiście 
związane jest także z tym, że szkoła ma bardzo długą tradycję. Nie miałem też okazji 
doświadczyć tej szkoły w jej początkach. Wiem naturalnie z historii, że Kraj Saary 
po wojnie najpierw pozostawał pod administracją francuską, nie było wiadomo, 
czy zostanie przyłączony do Francji, czy do Republiki Federalnej Niemiec. Moja 
szkoła wówczas była Lycée Français nastawionym w zasadzie na nauczanie Francu-
zów żyjących w Kraju Saary i w tym okresie, gdy nie było jeszcze wiadomo, komu 
przypadnie Kraj Saary, bardzo szybko wielu jego mieszkańców posłało swoje dzieci 
do tej szkoły z zamiarem, aby te dzieci uczyły się języka francuskiego, ponieważ 
nie wiadomo było, co się wydarzy. Po referendum w 1955 roku, nie chciałbym teraz 
mówić o rasizmie, ale były pewne animozje ze strony mieszkańców Saary wobec 
Francuzów. Była nawet faza trwająca rok, może dwa, kiedy dzieciom mieszkańców 
Saary zabroniono zapisywania się do tego Lycée-Français. Ale potem, bardzo szyb-
ko, w 1959 roku pojawił się pomysł, żeby założyć gimnazjum niemiecko-francuskie, 
które faktycznie powstało w 1961 roku. I wtedy zaczęło się to codzienne wspólne 
życie. Uważam zresztą, że spotkania stanowią klucz do niwelowania stereotypów i 
fałszywego obrazu sąsiadów. To udało się przez te lata całkowicie przezwyciężyć. Nie 
stwierdzam w naszej szkole jakichkolwiek elementów rasistowskich. Tego nie mamy, 
jesteśmy zresztą szkołą wielokulturową. Mamy uczniów z 24 krajów. Mamy także 
bardzo dużo dzieci z Afryki frankofońskiej, mamy dzieci z frankofońskiej Afryki 
Północnej, z Maghrebu. Mamy zatem muzułmanów, katolików, laickich Francuzów. 
I wszystko funkcjonuje bardzo dobrze.
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NT: Ostatnie pytanie... Gdyby mógł Pan sobie życzyć czegoś dla swojej szkoły w 
niemiecko-francuskim regionie przygranicznym, to co by to było?

HB: Jeśli mógłbym sobie czegoś życzyć, to tego, żeby jeszcze więcej dzieci lub rodziców 
niemieckojęzycznych – wyłącznie niemieckojęzycznych – decydowało się na tę szkołę. 
Obecnie w Kraju Saary lansowana jest przez rząd tzw. strategia francuska. Celem 
rządu krajowego jest osiągnięcie w Kraju Saary dwujęzyczności w obrębie jednego 
pokolenia, czyli w ciągu trzydziestu lat. Do tego, jak sądzę, prowadzi jeszcze daleka 
droga i życzyłbym sobie, abyśmy mogli tu odegrać jeszcze większą rolę.

NT: Bardzo dziękuję za rozmowę .

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arkadiusz Dziura
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Europaschule Deutsch-Polnisches  
Gymnasium Löknitz
[pol. Szkoła Europejska Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Löcknitz]  

Od 1960 roku między polskimi i niemieckimi uczniami panują dobre relacje. W 
wyniku tego powstał pomysł założenia wspólnej szkoły. Nauczyciel i burmistrz, pan 
Günter Erdmann, zwrócił się z tym pomysłem do Ministerstwa Edukacji Meklem-
burgii-Pomorza Przedniego. Rok później propozycja szkoły polsko-niemieckiej w 
Löcknitz została przedstawiona w Liceum Ogólnokształcącym w Policach, przy czym 
równocześnie trwały już pierwsze negocjacje dotyczące zawarcia umowy. Od tej chwili 
uczniowie zaczęli się nawzajem odwiedzać, aby zintensyfikować kontakty. Także 
powiat Uecker-Randow, któremu dzisiaj podlega Niemiecko-Polskie Gimnazjum, 
zdecydowanie wspierało ten jedyny w Meklemburgii-Pomorzu Przednim projekt 
szkolny. W sierpniu 1995 roku pierwsi polscy uczniowie rozpoczęli rok szkolny w 
Gimnazjum w Löcknitz.  

Bliskość polsko-niemieckiego regionu przygranicznego oferuje zarówno niemie-
ckim, jak i polskim uczniom możliwość uczęszczania do gimnazjum i wspólnego 
kształtowania szkolnej codzienności. 

Wspólna nauka i życie w szkole prowadzi do wymiany kulturowej w nowoczesny 
sposób. Można uczyć się od siebie nawzajem, a nie, jak to jest w zazwyczaju, o kimś lub 
o czymś. Niemiecko-Polskie Gimnazjum pokazuje, że dwa narody, których wspólna 
przeszłość jest raczej smutna i okrutna, mogą mimo to żyć w pokoju i przyjaźni. Jak 
głosi stara prawda, historii nie należy zapominać, tylko się z niej uczyć.

Także wzajemne zrozumienie, tolerancja i akceptacja należą do tych wartości, któ-
rych nie trzeba się dopiero uczyć w tej szkole. Doświadcza się ich na co dzień i jest 
się przez nie kształtowanym. 

Poprzez wysoki poziom kształcenia oferowany w szkole Gimnazjum wnosi odczuwalny 
wkład w rozwój polsko-niemieckiego regionu przygranicznego.
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„Taka struktura jest bardzo wrażliwa .“ 

Regina Metz 
Dyrektor Europaschule Deutsch-Polnisches Gymnasium Löcknitz  
[pol . Szkoła Europejska Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Löcknitz] 
 
Wywiad zapisany 19 .02 .2016 roku

Nikolaus Teichmüller: Czy zechciałaby Pani umożliwić nam wgląd w życie szkolne 
Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz?

Regina Metz: Jako Niemiecko-Polskie Gimnazjum istniejemy od 20 lat i pracujemy 
z polskimi i niemieckimi uczniami pochodzącymi z obu stron granicy. Oznacza to, 
że co roku 130 uczniów zamieszkałych w Policach lub w okolicy, czyli w Polsce, 
uczęszcza do naszej szkoły i zupełnie normalnie bierze udział w zajęciach szkolnych. 
Już samo to jest dla nas wielkim wyzwaniem, ponieważ dzieci te naturalnie pochodzą 
z innego środowiska niż dzieci niemieckie. Przed 20 laty było to jeszcze o wiele bard-
ziej zróżnicowane niż dzisiaj. Te dzieci muszą przede wszystkim pogodzić się z dużą 
ilością dodatkowej pracy, chcąc zdać u nas w szkole maturę niemiecką oraz polską.

NT: I tych 130 uczniów z Polic i okolicy zna już język niemiecki, podejmując naukę 
w Państwa szkole?
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RM: Znają język niemiecki i są odpowiednio przygotowywani w szkole w Policach 
lub także w szkole podstawowej, ponieważ polski system edukacyjny przewiduje coś 
na kształt przeskoku do klasy siódmej. Tak więc pierwsi uczniowie przychodzą do 
nas już w klasie siódmej, choć nasze liceum partnerskie w Policach rozpoczyna się 
później. Uczniowie ci uczęszczają na roczny lub dwuletni kurs intensywny, w ramach 
którego realizują dodatkowo do ośmiu godzin lekcyjnych języka niemieckiego. To 
intensywne przygotowanie dotyczy w szczególności uczniów, którzy później trafiają 
do szkoły, choć nie do klasy siódmej, lecz ósmej lub dziewiątej. Dziewięcioklasiści 
z Polic odbywają przygotowanie co dwa lata. Ci uczniowie nie przychodzą do nas, 
mówiąc: „Dzień dobry, chciałbym wyjechać do Niemiec”, a zatem nie jest to decyzja 
podejmowana natychmiast. Są oni intensywnie przygotowywani w klasach niemie-
ckich, a następnie muszą przystąpić do egzaminu. W ten sposób mogą uczestniczyć 
w realizacji program naszej szkoły, jeśli zdali egzamin z odpowiednim wynikiem. 
To znaczy, że rezerwujemy dla nich określoną liczbę miejsc, a następnie mówimy 
im: „Cztery, osiem czy też dziesięć osób z najlepszymi wynikami z egzaminu może 
uczęszczać do naszej szkoły”. Niestety nigdy nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich. 

NT: Zbyt wielu kandydatów to właściwie prawdziwy luksus.

RM: I Tak, i nie. Czasem myślę, że oczywiście chętnie przyjęlibyśmy więcej uczni-
ów z Polic, ale w konsekwencji oznaczałoby to, że potrzebowalibyśmy także więcej 
polskich nauczycieli, aby zapewnić odpowiednie zajęcia dla polskich uczniów, które 
są im potrzebne, aby zdać polską maturę. Nie możemy jednak oczekiwać od polskich 
kolegów w naszej szkole, żeby przeprowadzali lekcje z grupami liczącymi 40 bądź 50 
uczniów. Dlatego mniej więcej 30 uczniów to dla nas magiczna granica i ostatecznie, 
gdy się przeliczy klasy od siódmej do dwunastej, to wychodzi z tego około 130 osób. Ta 
sytuacja ma jeszcze jedną przyczynę. Taka struktura jest bardzo wrażliwa. Wielokrotnie 
dzisiaj słyszeliśmy, że musi przy tym powstać określona wzajemna wartość dodana 
lub korzyść. Ona właściwie występuje, także po stronie niemieckiej, ponieważ biorąc 
pod uwagę ogólną liczbę naszych 450 uczniów, fakt, iż 130 osób, to – że tak powiem 
– „uczniowie obcy”, nie pozostaje bez znaczenia. Gdyby ta grupa miała wzrosnąć 
bardziej lub o wiele bardziej, to miałabym wątpliwości co do ukierunkowania tej 
szkoły. Ponieważ my nie uważamy się za szkołę polską, lecz w pierwszej kolejności za 
szkołę niemiecką. Ludzie uważają, że to gimnazjum jest gimnazjum niemieckim i do 
takiego gimnazjum chodzą też uczniowie polscy. To zawsze trochę takie balansowanie 
na krawędzi. Jeśli w klasach relacje między uczniami niemieckimi a polskimi się jakoś 
nie układają – początkowo mówiliśmy o jednej trzeciej uczniów polskich i dwóch 
trzecich uczniów niemieckich… Teraz to się automatycznie zmienia, bo coraz więcej 
Polaków mieszka w Niemczech, a ich dzieci są właściwie klasyfikowane jako uczniowie 
niemieccy przez sam system szkolnictwa w Niemczech, a zatem uzyskujemy stosunek 
pół na pół. I jeśli ta relacja się zmienia, to myślę, że to niedobrze, ponieważ ludność 
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niemiecka wysyła swoje dzieci do tej szkoły, ponieważ ta szkoła jest tam, gdzie jest. 
Dla wielu niemieckich rodziców, inaczej niż w przypadku polskich uczniów, często 
nie jest to świadoma decyzja w rodzaju: „O, ta szkoła ma świetny profil, poślę tam 
swoje dzieci“, lecz bardziej na zasadzie: „Mieszkam w tej miejscowości. Która szkoła 
należy do rejonu? Ta? Dobrze, to tam pójdzie moje dziecko”. Oczywiście do naszej 
szkoły chodzą również niemieccy uczniowie, którzy świadomie zdecydowali się na 
Szkołę Europejską Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Löcknitz – właśnie ze względu 
na nasz profil mamy okazję nauczać uczniów, którzy mieszkają w różnych okolicach 
Niemiec. Jeśli mają miejsce zamieszkania w Niemczech, to mogą chodzić do naszej 
szkoły. Jeśli rodzice zadbają o to, aby dzieci pokonywały drogę do tej szkoły, nawet 
jeśli mieszkają „gdzie indziej”, to da się to zrobić, ale udział tych dzieci naturalnie nie 
jest tak duży jak udział tych, którzy są w tej szkole, ponieważ po prostu ich miejsce 
zamieszkania to Löcknitz i okolica.

NT: Jak to jest z uczniami niemieckimi? Czy oni też uczą się języka polskiego?

RM: Tak. No, nie wszyscy, ale oferta jest dostępna. To znaczy, że mamy jako drugi 
język obcy język francuski lub język polski. Uczniowie wybierają mniej więcej pół 
na pół. Poza tym to jest tak, że, mimo iż jesteśmy gimnazjum niemiecko-polskim, 
to oficjalnie mamy profil przyrodniczy. To znaczy, że nie oferujemy trzeciego języka 
obcego, lecz godziny te realizujemy w dziedzinie nauk przyrodniczych i inwestujemy 
w tzw. output – to teraz takie ważne słowo – w dziedzinie matematyki i nauk przy-
rodniczych. Moi koledzy nie byliby zadowoleni, gdybym im te godziny odebrała. I 
ja uważam, że to nie byłoby dobre. Ale w czasie godzin nauki lub w obrębie szkoły 
całodziennej również jest możliwość uczenia się języka polskiego – że tak powiem – w 
formie potocznej, bez presji wynikającej z oceniania, aby po prostu nabyć ten język, 
aby się nim porozumiewać. Robi to zresztą wielu uczniów.

NT: Jeśli już jesteśmy przy pojęciu „output”… Mówi Pani o uczniach niemieckich 
i polskich, o ich udziale procentowym. Czy uczniowie zwracają uwagę na to, czy 
ich kolega z klasy to Niemiec czy Polak? Czy powstają przyjaźnie niezwiązane z 
przynależnością narodową? Czy więcej jest takich przyjaźni tutaj niż gdziekolwiek 
indziej?

RM: Myślę, że z pewnością więcej takich przyjaźni jest tutaj niż gdziekolwiek indziej. 
Co do tego nie ma wątpliwości. Wyobrażenie, że teraz przeprowadzimy integrację i 
posadzimy jednych obok drugich, mówiąc: „No, to teraz bądźcie przyjaciółmi”… To 
nie działa w ten sposób. To naiwne. Jeśli Pan czy ja naraz wyląduję gdzieś daleko, to 
też pewnie powiem: „Niektórych lubię, a niektórych nie”. To zupełnie obojętne, jakiej 
jesteśmy narodowości. Język jest barierą, dlatego też  w uczniach polskiej narodowości 
mieszkających w Niemczech widzę mediatorów, oni są dla mnie łącznikami. W przy-
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padku niektórych z tych dzieciaków sama nie wiedziałabym, gdybym nie spojrzała na 
nazwisko, czy to Polacy czy Niemcy? Doskonale radzą sobie z obydwoma językami i 
potrafią się szybko między nimi „przełączać”, bo mieszkają w Niemczech już od wieku 
przedszkolnego, a w domu z rodzicami rozmawiają po polsku. W zasadzie szkoła 
ich już „przesocjalizowała” w najprawdziwszym sensie tego słowa, to są to właściwie 
dzieci, którym w końcu udaje się pokazać, że narodowość w wielu sprawach jest 
zupełnie nieistotna. I potrafią świetnie pośredniczyć pomiędzy A i B. Byłoby błędem 
myśleć, że nie tworzą się u nas grupy. Oczywiście uczniowie niemieccy też łączą się w 
paczki, ponieważ popołudniami łatwiej im się spotkać z sobą niż z ich przyjaciółmi z 
Polic. Robią tak również uczniowie z Polic, ale wszyscy mają ze sobą kontakt. Im są 
starsi, tym bardziej centralnym punktem staje się dla nich Szczecin. Wydaje mi się, 
że już wczoraj mówiliśmy, że uczniowie jeżdżą pociągiem z Löcknitz do Szczecina, 
w tamtą stronę ostatnim pociągiem, a rano pierwszym pociągiem z powrotem, by 
razem poszaleć w mieście – lepiej nie pytać, co oni tam robią. Wyjścia do kina… 
My chodzimy na przykład razem z dziećmi także do bardzo pięknej filharmonii w 
Szczecinie. Chodzimy tam także w grupach mieszanych, próbujemy oferować różne 
atrakcyjne zajęcia, ale przyjaźni nie da się zarządzić i nie uważam, by to miało sens.

NT: Wspólne imprezy lub wyjścia do kina. Kiedy przypomnę sobie moją dwunastą 
lub trzynastą klasę… Co wtedy się dzieje z autonomiczną świadomością polityczną? 
Jak to funkcjonuje i czy funkcjonuje to także w wymiarze wspólnym?

RM: Mieszkamy na wsi. Löcknitz to wieś. Z drugiej strony jest miasto Szczecin. 
To wielka różnica. Ciągle się dziwię, ponieważ percepcja to coś bardzo subiektywn-
ego. Kiedy niedawno słyszałam: „No tak, podmioty kształcenia pozaszkolnego, w 
Polsce nie ma ich zbyt wiele...” – to zawsze miałam takie poczucie, że w polskich 
szkołach, w szczególności w naszej szkole partnerskiej, prowadzona jest bardzo 
intensywna praca projektowa. To co prawda nie zawsze jest powiązane z partnerem 
pozaszkolnym, ale mimo to jest to praca projektowa. To oznacza, że wyodrębniła 
się ona z normalnych zajęć szkolnych. Mamy tam [w Polsce – przyp. tłum.] bardzo 
dobrego nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, który u nas w szkole naucza 
także polskich uczniów i robi niesamowicie dużo projektów dotyczących Europy, 
w ogóle dużo projektów politycznych, w sposób bardzo życiowy. Kiedy w Polsce są 
wybory, to urządza ze swoimi klasami kampanię wyborczą i organizuje głosowanie. 
Są to niby proste rzeczy, niby nic wielkiego, ale pozwalają one wyrobić świadomość 
polityczną. Tym samym mam poczucie, że świadomość polityczna u polskich uczniów 
jest bardziej rozwinięta niż u niemieckich, którzy są troszkę ilustracją czy też lust-
rzanym odbiciem obszaru wiejskiego. Muszę powiedzieć, że nad faktyczną wspólną 
świadomością musimy jeszcze popracować. Ale to może być ciekawe… Aktualnie 
planowany jest wspólny projekt dla niemieckich i polskich uczniów naszej szkoły 
oraz polskich uczniów szkoły partnerskiej, którzy uczą się w Policach, w Polsce, we 
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współpracy z podmiotem edukacji pozaszkolnej na tematy europejskie. Uważam, że 
to ciekawe. Uczniowie zgłaszali się do tego projektu dobrowolnie. Grupa, o której 
mówię, to dziesięcioklasiści. Zasadniczo zawsze mamy problem z nadpodażą projek-
tów, ale przecież kiedyś musimy też przeprowadzić zajęcia lekcyjne. Ja też tak mówię. 
Znaleźliśmy sposób i niektórzy uczniowie, którzy chętnie jeżdżą na projekty, muszą 
się pogodzić z tym, że mówimy im czasami: „Nie, ponieważ brakuje Ci jeszcze kilku 
ocen”. Próbujemy to jakoś połączyć, poukładać, ale na zasadzie dobrowolności. W 
przypadku wyżej wymienionego projektu łącznie ze szkoły zgłosiło się 30 uczniów, 
a zatem pół na pół uczniowie niemieccy i polscy – oraz jeszcze około 13 bądź 15 
uczniów z Polic. Przeprowadzenie takiego projektu europejskiego, zbudowanie domu 
europejskiego uważam za rzecz ważną, mam nadzieję, że jednak do tego dojdzie. 
Odwołaliśmy to, ponieważ zachorował wykładowca, który nam to zaproponował. 
Miało się to właściwie odbyć w grudniu. No to powiedzieliśmy: „Ok, to przełóżmy 
to na maj, na Dzień Europy”. Teraz jestem ciekawa, czy to się odbędzie, czy też nie, 
ze względu na sytuację polityczną. Zobaczymy… [Projekt odbył się i zakończył się 
sukcesem – przyp. NT]. Ale coś się już dzieje. Ile z tego rzeczywiście zostaje dzie-
ciom w głowach, nie jesteśmy w stanie ocenić. Zawsze możemy powiedzieć: „Coś 
im daliśmy i gdy będą kiedyś studiować, to może wyskoczy to znowu jakoś z którejś 
szufladki – A tak, już o tym gdzieś słyszałem”. To jest mój tok myślenia.

NT: Dziękuję bardzo.

 
Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arkadiusz Dziura
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Niemiecko-Luksemburskie Liceum Schengen  
w Perl 
 

Dwunarodowe Niemiecko-Luksemburskie Liceum Schengen w Perl to szkoła 
finansowana przez powiat Merzig-Wadern i Wielkie Księstwo Luksemburga. Po 
przygotowaniu przez grupę roboczą reprezentującą kilka ministerstw szkoła została 
otwarta w sierpniu 2007 roku i w idealnej sytuacji ma realizować założenia wizji 
euroregionu na rok 2020.

Obecnie w klasach od 5 do 12 nauczanych jest łącznie 840 uczennic i uczniów przez 
120 nauczycielek i nauczycieli. Uczennice i uczniowie pochodzą z Luksemburga, 
Kraju Saary, Nadrenii-Palatynatu i Francji, nauczycielki i nauczyciele pochodzą z 
Niemiec i Luksemburga.

Nadrzędnym celem szkoły jest integracja uczennic i uczniów z obydwóch stron granicy, 
aby poprzez połączenie elementów obydwóch systemów edukacyjnych wykwalifikować 
ich do życia i pracy w interkulturowej Europie. Zajęcia szkolne charakteryzują przy 
tym innowacyjne koncepcje pedagogiczne, które szczególną wagę przywiązują do 
postawienia ucznia w centrum uwagi oraz do samodzielnego uczenia się.
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Podstawy prawne szkoły tworzą układ między Wielkim Księstwem Luksemburga i 
Krajem Saary, porozumienie administracyjne między ministerstwami edukacji Kraju 
Saary i Luksemburga, w którym między innymi jest ustanowione, że personel ped-
agogiczny delegują obydwaj partnerzy, a także protokół finansowy między Wielkim 
Księstwem Luksemburga i powiatem Merzig-Wadern, w którym ustalono, że każdy 
podmiot finansujący wnosi do budżetu szkoły wkład w wysokości 50%, co powoduje, 
że szkoła w dużej mierze posiada autonomię finansową.

W Niemiecko-Luksemburskim Liceum Schengen uczennice i uczniowie mogą uzyskać 
świadectwa Kraju Saary i Luksemburga pod jednym dachem. Dokładnie są to:

• świadectwo ukończenia szkoły głównej po 9 klasie,

• mała matura po 10 klasie,

• świadectwo uprawniające do ubiegania się o studia w wyższych szkołach zawo-
dowych po 11 klasie,

• matura luksemburska i niemiecka (Kraju Saary) po 12 klasie,

• luksemburski Diplôme de fin d’études secondaires techniques po 12 klasie.

Jako szkoła całodzienna Liceum Schengen oferuje uczennicom i uczniom szczególne 
możliwości wsparcia i opieki, których celem jest doprowadzić uczennice i uczniów 
na możliwie najwyższy stopień. W zmianie kultury uczenia się szczególne znaczenie 
zyskuje włączenie najnowszej techniki i mediów.

W klasach 5 i 6 wszystkie uczennice i uczniowie są nauczani wspólnie, od klasy 7 
następuje stopniowe różnicowanie w zależności od umiejętności, uzdolnień i predys-
pozycji uczennic i uczniów. Niemiecki, francuski i luksemburski są w tych klasach 
nauczane jako przedmioty obowiązkowe, w roczniku 7 dochodzi angielski jako trzeci 
język obcy, hiszpański jest oferowany od klasy 9 jako czwarty język obcy. Językiem 
nauczania jest w przeważającej mierze język niemiecki. Od klasy 5 różne przedmioty 
kierunkowe są nauczane w języku francuskim.

Po klasie 9 uczennice i uczniowie w zależności od wyników są kierowani do działu 
kształcenia zawodowego, który jest zorganizowany według prawa luksemburskiego, 
lub do działu gimnazjalnego, który jest zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem 
Kraju Saary dotyczącym gimnazjów. W obydwóch działach język francuski posiada 
szczególne znaczenie.
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Od otwarcia szkoły jest ona wspierana finansowo ze środków Unii Europejskiej . W 
ramach programu Interreg IV A dla euroregionu szkoła mogła w latach od 2009 do 
2012 korzystać z projektu „INHED: Integracja, Heterogeniczność i Różnorodność”. 
Przezwyciężenie heterogeniczności systemowej, wspieranie kompetencji interkultu-
rowych i integracja transgraniczna zostały wsparte przez UE kwotą 887 000 €. Od 
sierpnia 2012 do lipca 2015 roku trwał projekt Interreg IV A „EduNet: Education 
Network Szkoła i Gospodarka”. Wolumen finansowy wynoszący 1,273 mln € i dotacja 
EFRR w wysokości 572 937,30 € wspierały realizację nadrzędnych celów projektu, 
jak rozwój międzyregionalnego krajobrazu wykształcenia i edukacji, dalszy rozwój 
lokalizacji gospodarczej w euroregionie oraz współpracę transgraniczną w dziedzinie 
edukacji i dokształcania. Podobne cele stały przed strategicznym partnerstwem Eco-
Sop w ramach Erasmus+, które kończy się w sierpniu 2017 roku i obejmuje wolumen 
finansowy w wysokości 190 000 €. Następnie w latach od 2009 do 2016 ze środków 
programów Comenius i Erasmus+ w łącznej kwocie 115 000 € wspierane były spot-
kania, do których szkoła przywiązuje szczególną wartość.

W krótkim okresie swego istnienia szkoła otrzymała już szereg wyróżnień i udowodniła 
wielokrotnie swoje zaangażowanie społeczne . I tak np. szkoła została wyróżniona 
jako szkoła przyjazna MINT (MINT = matematyka, informatyka, nauki przyrod-
nicze i technika), drużyna kolarstwa górskiego 13- i 14-latków zdobyła tytuł mistrza 
Kraju Saary, a uczennicom i uczniom wspólnoty roboczej Mission Diversity udało 
się poprzez bieg charytatywny zgromadzić darowiznę w wysokości prawie 7000 €, 
którą przekazali instytucji socjalnej. Miniprzedsiębiorstwo „The Boodles” otrzymało 
wyróżnienie za najlepszy biznesplan wśród wszystkich szkół luksemburskich, a film 
krótkometrażowy „Countdown” nakręcony w ramach zajęć fakultatywnych KULT 
został w styczniu 2016 nagrodzony jako „Najlepszy film młodzieżowy” w euroregionie.
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„Szkoła to coś więcej niż lekcje .“ 

Volker Staudt 
Dyrektor Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl  
[pol . Niemiecko-Luksemburskie Liceum Schengen w Perl]  
 
Wywiad zapisany 19 .02 .2016 roku

Nikolaus Teichmüller: W minionym roku w Pana szkole pojawiła się pierwsza klasa 
maturalna. Jakie są doświadczenia po tych sześciu, siedmiu latach?

Volker Stautdt: Po ośmiu latach. To teraz nasz dziewiąty rok. Doświadczenia są 
wyłącznie pozytywne. Udało nam się zintegrować uczniów z obu stron granicy. 
Mamy bardzo wysoki stopień integracji. I udało nam się uzyskać w różnych formach 
zakończenia szkoły, jakie u nas występują, zdawalność na poziomie 98%. Zatem 
oznacza to, że doświadczamy w praktyce integracji, życia na granicy a także tego, co 
dla nas wspólne, a do tego uzyskiwane są też odpowiednie wyniki.

NT: Poprzez swój profil Pana szkoła jest ukierunkowana na pracę projektową. Jak 
wygląda to na co dzień?

VS: Poza lekcjami, które oczywiście są bardzo ważne i podczas których próbujemy 
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zaszczepić nową kulturę uczenia się, wprowadzamy także inne rzeczy. Ja zawsze 
mówię: szkoła to coś więcej niż lekcje. Musimy więc obcować z pozaszkolnymi miejs-
cami nauczania, musimy wyruszać do partnerów zarówno w regionie, jak i w całej 
Europie, musimy brać udział w projektach, aby wyposażyć uczniów w kompetencję 
międzykulturową, która po prostu umożliwia późniejszą pracę we wspólnej Europie. 
Trzeba im dać możliwość radzenie sobie na europejskim rynku pracy. A tego nie da się 
zrobić tylko poprzez edukację szkolną. Do tego potrzeba dodatkowych kompetencji.

NT: Czy uważa Pan, że temat Europy jest na pograniczu niemiecko-luksemburskim 
ważniejszy niż np. na pograniczu niemiecko-duńskim bądź polsko-niemieckim?

VS: Sądzę, że nie jest ważniejszy niż na pograniczu duńsko-niemieckim, i jest 
nawet mniej ważny niż w regionie polsko-niemieckim. Akurat w konstelacji polsko-
niemieckiej mam wrażenie, że przeprowadza się bardzo dużo projektów. Kiedy 
człowiek jeździ po Polsce, to wszędzie widać te tablice „Interreg – finansowanie 
ze środków Unii Europejskiej“. U nas widzi się to rzadziej. U nas też się tak dzieje. 
Ale zagadnienie jest ważne. Oczywiście w tej chwili jest to nieco kontrowersyjne. 
W wyniku ostatnich wyborów w Polsce oraz deklarowanej przynajmniej w prasie 
reorientacji lub wycofywania się z określonych spraw zagadnienie to będzie jeszcze 
bardziej zyskiwać na znaczeniu. Ale myślę sobie, że także tamten region podąża 
normalną drogą i według mnie wiele rzeczy się uspokoiło. Jak to się często mawia, 
nie taki diabeł straszny, jak go malują.

NT: Niedawno, po 13 listopada, po zamachach w Paryżu, granica niemiecko-luk-
semburska, a w każdym razie niemiecko-francuska, zostały zamknięte. Jak wpłynęło 
to na szkolną codzienność? Albo zapytam inaczej… Czy – co się teraz pojawia w 
dyskusjach – Układ z Schengen zostanie unieważniony i, jeśli tak, to co oznaczałoby 
to dla szkoły?

VS: Właśnie w ubiegłym tygodniu gościliśmy ekipę filmową z ARD. Pytali, co 
oznaczałoby to dla szkoły, gdyby znów wprowadzono kontrole graniczne. Muszę w 
tej sprawie powiedzieć, że miałoby to fatalne konsekwencje w obie strony. Pierwsza 
konsekwencja byłaby taka, że z naszej szkoły kompletnie zniknęliby uczniowie z 
Luksemburga i tym samym za osiem, dziewięć lat moglibyśmy zamknąć szkołę. To 
byłaby zatem jedna sprawa, ponieważ uczniom oraz nauczycielom byłoby o wiele 
prościej pojechać do Luksemburga, do miasta, i tam chodzić do wybranej szkoły, 
gdyby zamknięto granice. Zamknięcie granicy wiązałoby się z bardziej skrupulatnymi 
kontrolami granicznymi i w związku z tym trzeba by zaplanować dwa razy dziennie 
30-45 minut na drogę tam i z powrotem. Druga sprawa – to miałoby fatalne skutki 
także dla naszej integracji. My uważamy się za szkołę wspierającą integrację i tym 
samym postrzegamy się jako mały zalążek Europy. Małymi krokami do wielkiej 
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zjednoczonej Europy – chcemy w to wnosić nasz wkład. A taka sytuacja to byłby 
ruch w przeciwnym kierunku. To zniweczyłoby nasze plany i tym samym Europa 
znów, jak na początku, stanęłaby przed problemem granic, barier i tym samym przed 
trudnościami.

NT: Mówiąc o obawach na przyszłość, które, jak mam nadzieję, się nie ziszczą, to 
czego życzyłby Pan sobie na przyszłość? Co byłoby dobre dla Pana szkoły?

VS: Najpierw musielibyśmy wszyscy w Europie zadbać o to, aby poradzić sobie z 
problematyką dotyczącą uchodźców, żebyśmy we wspólnej Europie wspólnie znaleźli 
rozwiązania. To nie może być Europa ratowania banków i Europa koncernów. 
Musimy mieć Europę z ludzką twarzą i w tym kierunku wszyscy musimy działać 
wspólnie. Na tle tego wszystkiego myślę sobie, że musimy nadal rozwijać Europę 
i dopiero wtedy, gdy uda nam się to zrobić, dopiero wtedy wrócą życzenia, które 
mamy w regionie. Żeby wspólnie żyć i pracować w regionie. Mamy odpowiednie 
projekty, które wspólnie wspieramy, jak np. orientacja zawodowa, przygotowanie 
do wyboru zawodu w euroregionie. Żeby uczniowie od nas realizowali praktyki w 
zakładach w kraju sąsiednim przez 14 dni, trzy tygodnie, mieszkając tam, i żebyśmy 
przygotowywali nauczycieli do życia i pracy w euroregionie. Ponieważ uważam, że 
to jest tak, że ci, którzy najmniej wiedzą o rynku pracy po drugiej stronie granicy, to 
właśnie nauczyciele. A bez nich nie uda się zmotywować uczniów do podwyższenia 
mobilności i pokazać, że wspólne życie na granicy polega na tym, żeby dawać i brać.

NT: Ostatnie pytanie… Euroregion Saar-Lor-Lux, o którym Pan wspomniał, pełni 
niejako wzorcową rolę w badaniu „Europejskie regiony przygraniczne”. Trudno odważyć 
się na rozmowę o innych sprawach, ponieważ tam już wszystko zostało zrealizowane i 
wypróbowane. Gdyby ten wielki pionier, region przygraniczny Saar-Lor-Lux, miał dać 
polsko-niemieckiemu regionowi przygranicznemu jakąś wskazówkę, to co by to było?

VS: Wskazówką dla ruchu polsko-niemieckiego i polsko-niemieckiego regionu 
przygranicznego byłoby to, żeby nie popełnić tego błędu, który często stwierdzamy 
w naszym euroregionie. Chodzi mianowicie o to, że często wygłaszane są szumne 
przemowy, choć tak naprawdę możliwości są znikome. Należałoby się nad tym 
zastanowić, żeby wspierać współpracę w regionie poprzez projekty, projekty na nie-
wielkich przestrzeniach. Żeby politycy trzymali się tego, co mówią i żeby wspierali 
młodych ludzi oraz stwarzali im możliwości. Można wspomagać to tylko poprzez 
przekazywanie środków finansowych na działanie w regionie. Młodzi ludzie są dla 
regionu jak talenty, które trzeba rozwijać, a to uda się tylko wtedy, kiedy będziemy to 
wspólnie wspierać. Także finansowo. Bez wsparcia finansowego jest to niemożliwe.

NT: Dziękuję bardzo.
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Klasa europejska we  
Friedrich-Paulsen-Schule Niebüll 
[pol. Szkoła im. Friedricha Paulsena w Niebüll]

Szkoła im. Friedricha Paulsena w Niebüll (Szlezwik-
Holsztyn, Niemcy) i Gimnazjum w Tondern (Dania) od 
roku szkolnego 2003/2004 prowadzą w wyższych klasach 
gimnazjalnych wspólną klasę europejską. W tym rzadko 
zaludnionym, peryferyjnym regionie o słabo rozwiniętych 
strukturach uważa się, że potrzebna jest kooperacja obu 
gimnazjów położonych w pobliżu granicy, aby poprzez wspólną edukację zakończoną 
maturą uznawaną w obu krajach uzyskać trwałe efekty integracyjne dla młodych ludzi.

Współpraca ta ma pomóc wypracować głębsze zrozumienie struktur kulturalnych, 
społecznych i ekonomicznych kraju sąsiada, co z kolei ma pomóc w unikaniu bądź ni-
welowaniu uprzedzeń oraz w intensywnej współpracy. Ponadto celem jest pokazywanie 
pogranicza duńsko-niemieckiego wraz z jego specyfiką regionalną i europejską zarówno 
jako narodowej przestrzeni przygranicznej, jak i wspólnej przestrzeni kulturowej.

Odbywa się to przede wszystkim poprzez wspólne uczenie się, które pozwala uzyskać 
wysoki stopień kompetencji językowych w odniesieniu do języka partnera. Wspólne 
zajęcia lekcyjne i pozaszkolne w dwunarodowych grupach wspierają natomiast wza-
jemne zrozumienie i tolerancję.

Współpraca między uczniami, a także uczniami i nauczycielami, również na dużych 
odległościach (poszerzony zasięg działania szkoły) jest wspierana i zapewniana 
dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych podczas 
przygotowywania, przeprowadzania i ewaluacji zajęć lekcyjnych. Te kompetencje 
informatyczne odpowiadają przyszłym wymaganiom stawianym wysoko wykwa-
lifikowanym pracownikom. Najważniejsze grupy docelowe to niemieccy i duńscy 
uczniowie, którzy chcą uczęszczać do wspólnej klasy szkoły średniej. Ze względu na 
specjalne wymagania z zakresu języków obcych i przedmiotów kierunkowych tego 
działu adresatami są uczniowie ze szczególnie dobrymi wynikami w nauce z obu 
krajów. Warunkiem jest przy tym posiadanie podstawowych umiejętności w języku 
partnera oraz kolejnym języku docelowym, jakim jest język angielski.

W trzyletnim toku nauczania maksymalnie 28 uczniów obu gimnazjów uczy się na 
zmianę w cyklu rocznym w Niebüll (dwunasty rok nauczania) i Tondern (jedenasty 
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i trzynasty rok nauczania), kończąc naukę maturą uznawaną w obu państwach. Do 
grupy docelowej należą ponadto uczniowie z systemów szkolnictwa obu mniejszości 
narodowych w obszarze przygranicznym.

Zajęcia lekcyjne są prowadzone sukcesywnie w systemie ciągłym, w równych pro-
porcjach, przez nauczycieli duńskich i niemieckich w języku niemieckim i duńskim, 
a w ramach kilku przedmiotów także w języku angielskim. Kolejnym priorytetem 
będzie dalsze kształcenie z zakresu informatyki i praca w sieci np. poprzez First Class 
System w klasie wirtualnej. Duży zasięg szkoły utrudnia wspólną pracę uczniów i 
możliwość udzielania informacji zwrotnych przez nauczyciela – nowoczesne, ukie-
runkowane na projekt formy pracy wymagają częstych spotkań. Dlatego też należy 
umożliwić spotkania także w klasie wirtualnej. System First-Class jako intranet jest 
już intensywnie użytkowany w Tondern i wdrażany w Niebüll. Każdy uczeń i każdy 
nauczyciel musi zatem posiadać laptopa z kartą sieciową do intensywnego użytkowania 
na codziennych zajęciach lekcyjnych oraz w domu.

W ciągu trzech lat wspólnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne niemieccy i duńscy 
uczniowie powinni wziąć udział w trzech podróżach studyjnych, których celem 
jest rozszerzenie wiedzy 
o kraju partnera bądź o 
europejskich instytucjach 
i regionach przygranicz-
nych, a także poprawa 
znajomości języków. Z 
tych powodów planowa-
ne są podróże studyjne 
do Kopenhagi, Berlina i 
Brukseli/Strasburga. 

Coroczna zmiana miejsca prowadzi do intensywnego poznawania obu kultur szkolnych. 
Zajęcia szkolne dzielą się na przedmioty obowiązkowe, które są nauczane oddzielnie 
(język ojczysty i język partnera), oraz na przedmioty fakultatywne.

Klasy europejskie nie są już jednak częścią krajobrazu szkolnego w Tondern/Niebüll. 
Opisana tutaj struktura klas niestety już nie istnieje.
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„Trzeba stworzyć świadomość, że właśnie 
regiony przygraniczne z ich kulturowymi 
przecięciami stanowią coś typowo  
europejskiego .“

Michael Christiansen  
Nauczyciel w klasie europejskiej w Friedrich-Paulsen-Schule Niebüll   
[pol . Szkoła im . Friedricha Paulsena w Niebüll]  

Wywiad zapisany 19 .02 .2016 roku

  
NT: Podczas konferencji „Tworzenie sieci szkół bez granic” przedstawia Pan swoją 
szkołę. Czy zechciałby Pan opowiedzieć trochę o swojej szkole w regionie przygra-
nicznym? Jak wygląda życie w klasie, w społeczności szkolnej, w gronie nauczycieli?

MC: Wszyscy, którzy przychodzą do nas z zewnątrz, mówią, że nasi uczniowie są 
dobrzy, że w przeważającej mierze pochodzą z troskliwych rodzin. To dotyczy także 
szkoły w Tondern. Mentalność, kultury są do siebie podobne pomimo granicy. A 
większość kolegów – nawet jeśli początkowo przeżywa szok, gdy słyszy, że musi 
wyjechać do Niebüll, na prowincję – chętnie tam potem zostaje lub z rozrzewnieniem 
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wspomina czasy w Niebüll, gdy zostaje przeniesiona do innej szkoły. O ile wiem, 
dotyczy to także Tondern.

NT: Czy Tondern leży bezpośrednio przy granicy?

MC: Tak, obydwie miejscowości są oddalone od siebie o 22 km, Tondern leży nawet 
trochę bliżej granicy. A łączy je droga federalna po stronie niemieckiej i droga krajowa 
po stronie duńskiej. Można bez problemu poruszać się w jedną i w drugą stronę. I 
jest jeszcze połączenie kolejowe.

NT: A jaki jest skład grona uczniowskiego? Czy można mówić o proporcji pół na pół?

MC: W przypadku klasy kooperacyjnej rozpoczynającej się w jedenastym roku i 
prowadzącej do matury niemieckiej i duńskiej, na papierze jest tak, że klasa powin-
na składać się w połowie z uczniów niemieckich i w połowie z uczniów duńskich. 
W rzeczywistości jednak do tej pory najczęściej zdarzało się, że duński kontyngent 
liczył niewielu uczniów, którzy zresztą mieszkali w Danii. Większą część stanowiła 
młodzież z mniejszości duńskiej, która mieszka w Niemczech, ale do klasy dziesiątej 
uczęszczała do duńskojęzycznych szkół mniejszościowych. Dlatego od zawsze była 
to klasa mieszana pod względem językowym, tylko miejsca zamieszkania uczniów 
były rozłożone nierównomiernie.

NT: Co można powiedzieć o takiej klasie? Czy ma to wpływ na jej charakter?

MC: Z klasą pracuje zawsze mieszane grono nauczycieli władających tym drugim 
językiem na różnym poziomie. Na niektórych przedmiotach język angielski jest 
językiem wykładowym. Zajęcia lekcyjne oraz więzi społeczne same w sobie są spe-
cyficzne już ze względu na różne pochodzenie i kulturę szkolną. Wiedza przedmi-
otowa, którą uczniowie wnoszą do tych klas, jest różna w poszczególnych językach, 
kompetencje i metody pracy często się różnią. Na początku jest to zawsze bardzo 
kolorowa mieszanka. Na końcu nadal jest to kolorowa mieszanka, która jednak 
mocno się zrosła i wszyscy, naprawdę wszyscy uczniowie, także wiele lat później, 
dzisiaj jeszcze mówią, że było to bardzo szczególne doświadczenie i że nauczyli się 
o wiele więcej niż dałoby się przekazać na zajęciach lekcyjnych. Najlepiej można to 
określić jako kompetencje kulturowe. Przykładem jest tu to, co opowiedziała mi 
kiedyś pewna matka – potrafiła rozpoznać po stylu ubioru, czy jej córka wychodzi 
na imprezę duńską czy niemiecką. I to wszystko odrobinę wpływa także na rodziny. 
Również w późniejszej drodze życiowej uczniów można zobaczyć, że uzyskali w tej 
klasie umiejętności, których nie było w programie nauczania, a które powodują, że 
są oni zdolni do pewnego poruszania się w obydwu kulturach i w obydwu kulturach 
pracy w większym stopniu niż inne osoby. Programy nauczania w ramach koncepcji 
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klasy poskładaliśmy z programów niemieckich i duńskich – duńskie ministerstwo 
miało ścisłe zalecenia, co do takich przedmiotów jak język duński i historia – oraz 
z programów nauczania szkół europejskich, np. w zakresie biologii. To też była ko-
lorowa mieszanka.

NT: A klasy nazywają się „klasami europejskimi”?

MC: Tak, tak się pierwotnie nazywały. Jednak z czasem, aby zwiększyć atrakcyjność 
dla uczniów duńskich, nadaliśmy im inną nazwę. Funkcjonowały też pod nazwą 
„klas międzynarodowych”, ale w regionie i w gronie pedagogicznym, w codziennych 
sytuacjach pozostały „klasami europejskimi”.

NT: Jeśli już jesteśmy przy tej nazwie… Czym jest Europa w niemiecko-duńskim 
regionie przygranicznym?

MC: Tak, tam ludzie mają na ten temat różne poglądy, definicje. Dla wielu Duńczyków 
Europa to prawdopodobnie przede wszystkim nieograniczona możliwość przekracza-
nia granicy w celu zakupu alkoholu i słodyczy w ramach handlu przygranicznego w 
Niemczech. Dla Niemców jest to możliwość korzystania z domków letniskowych bez 
żadnych kontroli albo po prostu urlop w Skandynawii. Osobom starszym być może 
w mniejszym stopniu chodzi o Europę, a w większym o sam region przygraniczny 
oraz fakt, że na południe i na północ od granicy ciągle zachowywane są w starszym 
pokoleniu pewne tradycje, które są takie same, albo to, że dialektem dolnoniemie-
ckim (Plattdeutsch) mówi się jeszcze na północ od granicy a południowojutlandzkim 
(Plattdänisch) na południe od niej. To ciągle jeszcze taki typowy europejski obszar 
„miszmasz”, który naturalnie jak wszystkie inne europejskie obszary przygraniczne 
także ucierpiał wskutek nacjonalizmu i najwyraźniej znów coraz bardziej cierpi z tego 
powodu. Ale oczywiście mieliśmy też nadzieję, że poprzez klasę europejską także 
przyczynimy się do ponownego ożywienia tej mieszaniny kulturowej. Czy do tego 
faktycznie dojdzie, póki co śmiem wątpić.

NT: Jakie są w tej chwili główne trudności?

MC: Nadal, a właściwie od początku, brak zainteresowania po stronie duńskiej wśród 
uczniów duńskich. Nadal tak jest i tym trudniej jest utworzyć taką klasę po stronie 
niemieckiej. Ilu ludzi, którzy nie zajmują się tym tak intensywnie, w takiej sytuacji od 
razu zadałoby pytanie o sens tego wszystkiego: „Tak, ale jeśli siedzi tam 20 Niemców 
i tylko 4 Duńczyków, to przecież to nie ma żadnego sensu, prawda?”. Jeśli ktoś sam 
nie uczy w tej klasie, to z zewnątrz trudno dostrzec, że mimo to ma to wielki sens, 
żeby nadal tworzyć takie klasy. To nadal jest ta główna trudność. I również to, że 
nauczycielom po obu stronach, choć nie wszystkim, brakuje wyraźnej świadomości 
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wymiaru historycznego i aktualnego wymiaru politycznego, który naturalnie zawsze 
w takiej klasie jest obecny. To także jest problem.

NT: Jeśli mógłby Pan życzyć sobie czegoś dla swojej szkoły oraz regionu przygrani-
cznego, to co by to było?

MC: Instytucjonalizacja tej klasy, wspierana przez ministerstwa po obu stronach. 
Czyli uniezależnienie się od tego, czy zgłosiło się tylko 12 uczniów duńskich, czy 
tylko 8 lub tylko 4, lecz pojmowanie tego po prostu jako troskę o dalszy byt euro-
pejskiego regionu przygranicznego. Klasa jest po prostu tworzona, a wszyscy, którzy 
chcą się zapisać, są mile widziani. Tak, jak jest oczywiste, że matematyki naucza się 
do klasy trzynastej, nawet jeśli dobrowolnie nie zgłosi się zbyt wiele osób, albo jak w 
przypadku pływalni, którą się prowadzi, nawet jeśli nie zawsze jest to ekonomiczne 
w naszej przestrzeni o słabych strukturach, tak też tego rodzaju klasa powinna być 
tworzona i finansowana przez społeczeństwo, przez obydwa społeczeństwa, duńskie i 
niemieckie. Przynajmniej jednak, a szczególnie w obecnych czasach, gdy nacjonalizm 
znów podnosi swój obrzydliwy łeb, we wszystkich szkołach w naszym regionie przy-
granicznym należy robić jeszcze więcej po to, aby stworzyć świadomość, że właśnie 
regiony przygraniczne z ich kulturowymi przecięciami stanowią coś typowo europejs-
kiego, coś, co Europę czasami czyni męczącą, ale o wiele bardziej ciekawą i bogatą.

NT: Bardzo dziękuję.

 
Tłumaczenie z języka niemieckiego: Arkadiusz Dziura
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